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Н. О. Клещенко
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ПІДХОДИ ДО УНІФІКАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Стаття присвячена дослідженню питань щодо підходів до уніфікації юридичної термі-

нології. Наголошується, що юридична термінологія посідає особливе місце у процесі зако-
нодавчої діяльності, адже вона здатна відокремити одне нормативне судження від інших, 
надати їм потрібної змістовності. Основу термінологічної системи права утворюють юри-
дичні терміни, які змінюються й розвиваються з розвитком правової науки. 

Пропонується уніфікацію юридичної термінології розуміти як діяльність уповноважених 
суб’єктів, які за допомогою прийомів і засобів юридичної техніки здатні привести юридичні 
терміни до єдиної системи, однакового сприйняття та тлумачення з метою їх уживання 
в нормативно-правових актах. Звертається увага на те, що уніфікація юридичної терміно-
логії є однією з форм техніко-юридичної роботи над поняттями, яка реалізується на трьох 
рівнях: логічному, лінгвістичному і змістовому.

У статті здійснено спробу схарактеризувати два підходи до уніфікації юридичної тер-
мінології, а саме теоретико-концептуальний та структурований. Перший характеризу-
ється гармонійним поєднанням у теоретичній та практичній площинах, а також об’єктив-
ністю, яка передбачає врахування всіх істотних ознак, що характеризують даний термін. 
Тобто даний підхід зосереджений на дослідженні самого феномену «юридична терміноло-
гія», його аналізі у правовій і законодавчій діяльності держави. Структурований же підхід 
виокремлюється тим, що юридичні терміни стають елементами понятійного апарату 
й інтегруються у структуру нормативно-правової термінології, отже, мають відпові-
дати таким вимогам, як: цілісність, структурна побудова й ієрархічність системи юри-
дичних понять. Наголошується, що теоретико-концептуальний підхід є більш широким, 
ніж структурований. 

Акцентується на першочерговому вирішенні проблем упорядкування юридичної терміно-
логії як вихідного пункту адаптації українського права до європейського. Результатом уні-
фікації юридичної термінології має стати ситуація, за якої в національному законодавстві 
застосовуватимуться терміни і юридичні поняття, які відповідають загальновизнаним 
та європейським правовим стандартам.

Ключові слова: уніфікація юридичної термінології, мова законодавства, законодавча 
діяльність, нормативно-правовий акт, юридична техніка.

Постановка проблеми. Активний розвиток 
правової системи України зумовлено переду-
сім відмовою від вузьконормативного розуміння 
права, звільненням від надмірної заідеологізо-
ваності, що довгий час була характерною для 
вітчизняної юридичної науки і практики. Про-
цеси міжнародної інтеграції, уніфікації та гармо-
нізації правового регулювання потребують вдо-
сконалення форм вираження права, зокрема 

й вирішення мовно-технічних проблем у сфері 
правового регулювання, вироблення системи 
науково обґрунтованих вимог, техніко-юридич-
них правил, прийомів, способів та засобів роз-
роблення і викладення нормативно-правових 
та інших юридичних актів, їхньої адаптації до 
законодавства Європейського Союзу [1, с. 1]. 

Сьогодення диктує свої тенденції, суть 
яких у тому, що сучасне суспільство прагне до 
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інтеграції в усіх царинах людських відносин. 
У результаті чого виникає потреба уніфікації 
термінологічного апарату в законодавчій та пра-
вовій сферах, що, у свою чергу, полегшить пра-
вові взаємини між суб’єктами в різних країнах, 
що із часом можуть належати до єдиного пра-
вового законодавчого простору. 

Проблема неналежного дослідження мови 
законодавства полягає в тому, що вітчизняні 
законодавці не повною мірою послуговуються 
правовою термінологією, а мовознавці не 
досить досліджують проблеми мови законо-
давства як особливого функціонального стилю 
української літературної мови [2, с. 111].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематику уніфікації юридичної терміно-
логії у своїх працях ставили на першочергове 
місце багато вітчизняних учених, зокрема: 
О. Богачова, О. Кушнарьова, І. Онищук, Н. Оні-
щенко, Т. Подорожна, Ю. Шемшученко, І. Шутак 
та інші. Проте натепер у науковій літературі не 
досить розкрите питання щодо підходів до уні-
фікації юридичної термінології. 

Мета статті – дослідження підходів до уніфі-
кації юридичної термінології, їх теоретико-пра-
вове обґрунтування. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, 
однією з ознак права є його формальна визна-
ченість, яка передбачає, по-перше, що норми 
права мають визначений, здебільшого точний, 
конкретний, деталізований зміст, що з належ-
ною повнотою охоплює певні суспільні відно-
сини [3, с. 23]. Реалізується ця ознака за допо-
могою юридичних термінів. 

У процесі законотворення певну роль віді-
грає термінологія загалом, а також кожен тер-
мін, поняття зокрема. Вони покликані відділяти 
одне нормативне судження від інших, надати 
їм потрібної змістовості, форми, спрямова-
ності. Терміни 1) є зовнішньою «оболонкою» 
того юридичного змісту, яке опосередковує 
законодавство, насамперед оформляють ті 
приписи, які адресуються державою громадя-
нам та іншим суб’єктам суспільних відносин; 
2) персоніфікують вказані приписи, пов’язують 
їх із волею держави і якоюсь мірою надають їм 
офіційності [4, с. 7].

Як зазначає І. Онищук, з думкою якого 
ми погоджуємося, юридична термінологія як 
сукупність термінів та система словесного 
вираження понять і категорій права є специ-
фічним засобом висловлення змісту норма-
тивно-правового акта. Термінологічна система 
права виступає своєрідним ядром, яке об’єд-

нує всі структурні елементи та стилістичні зрізи 
юридичної мови. Із загального юридичного 
масиву викристалізовуються найбільш вдалі 
й точні терміни, що позначають найважливіші 
юридичні поняття, які набувають статусу нор-
мативно-правових, а потім уживаються в усіх 
сферах юридичної діяльності, у всіх видах нор-
мативно-правових актів. Основу термінологіч-
ної системи права утворюють наукові терміни, 
які змінюються й розвиваються з розвитком 
юридичної науки [5, с. 153]. Отже, учений розу-
міє юридичний (правовий) термін як слово (або 
словосполучення), що уніфіковано використо-
вується у сфері правових відносин та із зада-
ною суворою змістовою визначеністю, одно-
значністю, функціональною стійкістю визначає 
правове поняття [5, с. 154].

Уніфікація юридичної термінології являє 
собою багатогранну комплексну роботу, яку 
можна розглядати в контексті підходів. Окрім 
того, її варто розглядати як початковий етап 
у процесі уніфікації всього законодавства. 
Отже, можна дати визначення уніфікації юри-
дичної термінології, під якою пропонується 
розуміти діяльність уповноважених суб’єктів, 
які за допомогою прийомів і засобів юридич-
ної техніки здатні привести юридичні терміни 
до єдиної системи, однакового сприйняття 
та тлумачення з метою їх уживання в норматив-
но-правових актах. 

Коли йдеться про нормативно-правову тер-
мінологію, то варто пам’ятати, що вона включає 
не тільки юридичні терміни, а й термінологічну 
лексику різних галузей економічної та культур-
ної діяльності, оскільки право регулює широ-
кий спектр суспільних відносин [6, с. 40]. Варто 
наголосити, що уніфікація юридичної терміно-
логії є однією з форм техніко-юридичної роботи 
над поняттями, яка реалізується на трьох рів-
нях: логічному, лінгвістичному і змістовому.

Як зазначалося в інших роботах, розгля-
дати питання уніфікації юридичної терміноло-
гії можна в контексті двох підходів. Теорети-
ко-концептуальний ґрунтується на дослідженні 
самого феномену «юридична термінологія», 
його аналізі у правовій та законодавчій діяль-
ності держави. Структурний підхід полягає 
в розгляді юридичної термінології як структур-
ної одиниці будь-якого правового акта, їх взає-
мовідношенні [7, с. 96].

Теоретико-концептуальний підхід є більш 
широким, ніж другий. Основними критерієм 
його застосування є гармонійне поєднання 
в теоретичній та практичній площинах, а також 
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об’єктивність, яка вимагає врахування всіх 
істотних ознак, які характеризують конкретний 
термін. У контексті даного підходу варто зау-
важити, що уніфікація юридичної терміноло-
гії характеризується деякими особливостями, 
зумовленими загальним становищем держави. 
Ідеться насамперед про євроінтеграційні про-
цеси в Україні.

Другий же підхід можна обґрунтувати так, що 
юридичні терміни стають елементами понятій-
ного апарату й інтегруються у структуру норма-
тивно-правової термінології (звісно, за умови їх 
нормативного закріплення). Тому повинні відпо-
відати таким основним критеріям, як: цілісність, 
структурна побудова й ієрархічність системи 
юридичних понять. Логічний взаємозв’язок 
і структурна впорядкованість юридичних термі-
нів є об’єктивною закономірністю їхнього існу-
вання у правовому та законодавчому просторі.

Основну вимогу до вживання терміна як 
структурної одиниці правового акта можна 
сформулювати у вигляді правила: терміни 
повинні вживатися в законодавчому акті 
в загальноприйнятому або встановленому 
законодавством значенні. Інакше кажучи, на 
позначення того самого об’єкта чи явища має 
вживатися суто один термін чи одне словоспо-
лучення [8, с. 2].

Чіткий понятійно-категоріальний апарат 
дуже важливий, якщо законодавець ставить за 
мету уніфікацію, гармонізацію або зближення 
законодавства, його відповідність європей-
ським стандартам і традиціям. Вироблення 
сталої системи юридичних понять і термі-
нів є не просто результатом наукового дослі-
дження, а необхідною умовою, одним із пріо-
ритетних напрямів правового реформування. 
Тільки така система може забезпечити збли-
ження законодавства, його однакове тлума-
чення, а також правильне застосування пра-
вових норм [9, с. 213]. Підходи до уніфікації 
юридичної термінології можна розглядати як 
теоретичне підґрунтя для подальшого впрова-
дження у практичну діяльність.

Підсумком уніфікації юридичної терміноло-
гії має стати ситуація, за якої в національному 
законодавстві вживатимуться терміни і юри-
дичні поняття, які відповідають загальновизна-
ним та європейським правовим стандартам. 
Тому нагальним є розроблення відповідних 
офіційних юридичних словників, придатних для 
використання в нормотворчому процесі, які б 
містили перелік і розкривали зміст основних 
юридичних термінів, понять та категорій. Із цією 

метою ми вважаємо за доцільне створення 
Центру правової термінології, залучивши до 
його роботи як юристів-практиків, так і мовоз-
навців. Але першочергового вирішення потре-
бує проблема впорядкування юридичної тер-
мінології, тому що вона є вихідним пунктом 
адаптації українського права до європейського. 
Без уніфікації термінології, яка використову-
ється в обох правових системах, буде складно, 
а то й неможливо досягти взаєморозуміння 
у правовій сфері. Результатом уніфікації може 
й повинна бути система одноманітної, впоряд-
кованої, належним чином оформленої юридич-
ної термінології [7, с. 115].

У світлі євроінтеграційних процесів, що 
активно відбуваються в нас у державі, поді-
ляємо думку щодо того, що вихідним пунктом 
гармонізації національного законодавства 
з європейським правом виступає уніфікація 
термінології, що вживається в цих двох право-
вих системах. Без цього важко досягнути право-
розуміння у правовій сфері [10, с. 108].

Висновки і пропозиції. Уніфікація юридич-
ної термінології – це діяльність уповноважених 
суб’єктів, які за допомогою прийомів і засобів 
юридичної техніки здатні привести юридичні 
терміни до єдиної системи, однакового сприй-
няття та тлумачення з метою їх уживання 
в нормативно-правових актах. Є однією з форм 
техніко-юридичної роботи над поняттями, яка 
реалізується на трьох рівнях: логічному, лінгві-
стичному і змістовному. Розглядати питання 
уніфікації юридичної термінології можна в кон-
тексті двох взаємодоповнюючих підходів: тео-
ретико-концептуального та структурного, які 
можна розглядати як теоретичну основу з метою 
впровадження у практичну діяльність. 
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Kleshchenko N. O. Approaches to the unification of legal terminology
The article is devoted to the study of issues related to approaches to the unification of legal 

terminology. It is emphasized that legal terminology is of special importance in the process of legislative 
activity, because it is able to separate one normative judgment from others, to give them the necessary 
content. The basis of the terminological system of law is formed by legal terms, which change 
and develop with the development of legal science.

It is proposed to unify legal terminology, to understand it as the activity of authorized entities, which 
with the help of techniques and means of legal technique are able to bring legal terms to a single 
system, the same perception and interpretation in order to apply them in regulations. Attention is 
drawn to the fact that the unification of legal terminology is one of the forms of technical and legal 
work on concepts, which is implemented at three levels: logical, linguistic and substantive.

The article attempts to characterize two approaches to the unification of legal terminology, namely 
theoretical-conceptual and structured. The first is characterized by a harmonious combination in 
theoretical and practical terms, as well as objectivity, which requires consideration of all the essential 
features that characterize the term. That is, this approach focuses on the study of the phenomenon 
of “legal terminology” and its analysis in the legal and legislative activities of the state. The structured 
approach is distinguished by the fact that legal terms become elements of the conceptual apparatus 
and are integrated into the structure of legal terminology, so they must meet such requirements as: 
integrity, structural structure and hierarchy of the system of legal concepts. It is emphasized that 
the theoretical and conceptual approach is broader than structured.

Emphasis is placed on the priority solution of the problems of streamlining legal terminology as 
a starting point for the adaptation of Ukrainian law to European law. The result of the unification 
of legal terminology should be a situation to which the national legislation will apply terms and legal 
concepts that meet generally accepted and European legal standards.

Key words: unification of legal terminology, language of legislation, legislative activity, normative-
legal act, legal technique.
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ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА У СФЕРІ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
Статтю присвячено питанням функціонування дозвільної системи у сфері господарю-

вання в умовах модернізації господарського законодавства. Дозвільну систему у сфері госпо-
дарювання розглянуто як гарантію окремих конституційних прав і свобод людини та гро-
мадянина. Узагальнено теоретичні позиції і норми чинного законодавства про дозвільну 
систему у сфері господарювання. Визначено дозвільні процедури (ліцензування, патенту-
вання, квотування тощо) і сформовано перелік дозвільних документів, якими є сертифі-
кати, висновки, дозволи/ спеціальні дозволи, погодження, рішення, підтвердження, форми 
реєстрації, експлуатаційні дозволи.

Звісно, що таке різноманіття офіційних документів не може позитивно впливати на 
сприйняття дозвільних процедур користувачами і потребує уніфікації. Наприклад, можна 
залишити назви трьох-чотирьох документів дозвільного характеру, які відрізняються за 
своєю природою – сертифікат, свідоцтво, висновок і погодження, що значно сприятиме уні-
фікації документообігу різних державних структур. Удосконалено положення про суб’єкти 
дозвільних відносин і класифіковано об’єкти, щодо яких можуть видаватися дозвільні доку-
менти, а саме: речі матеріального характеру, які використовуються у разі здійснення гос-
подарської діяльності, які ми можемо класифікувати за критерієм відтворюванності на 
природні та штучностворені; дії та документація (проєктна документація на будівництво 
об’єктів, землевпорядна документація, містобудівна документація, гірничий відвід). Дослі-
джено питання про судову юрисдикцію спорів і дозволи у сфері господарювання, зокрема 
визначення належності спорів до господарської чи адміністративної юрисдикції. Проаналі-
зовано сучасний стан нормативного забезпечення розвитку електронних сервісів у дозвіль-
ній сфері і діяльності дозвільних центрів. Останні переконливо довели свою ефективність, 
однак існують і проблеми, які заважають їхньому належному функціонуванню: неналежне 
матеріально-технічне забезпечення зазначених центрів, недостатня робота місцевих орга-
нів влади із популяризації діяльності дозвільних центрів через засоби масової інформації.

Ключові слова: дозвіл, бізнес, ліцензія, держава, модернізація господарського законо-
давства.

Постановка проблеми. Здійснення окремих 
видів економічної діяльності може бути пов’я-
зано із потенційною небезпекою для життя і здо-
ров’я громадян, національної безпеки, довкілля 

і громадського правопорядку. Колізія між сус-
пільною вимогою і ризиком виникнення нега-
тивних наслідків породжує потребу у встанов-
ленні певних обмежень і заборон, у створенні 
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механізму, який дозволяє отримати право на 
вчинення тих дій, щодо яких діють обмеження 
і заборони за умов відповідності низці вимог, 
установлених компетентними органами у нор-
мативно-правових актах різної юридичної сили.

Дозвільна система дає змогу подолати 
бар’єр, установлений відносною забороною. 
Дозволи є одним із найпоширеніших інструмен-
тів регулювання суспільних відносин у сфері 
державного управління. Вони застосовуються 
органами виконавчої влади під час установ-
лення державою спеціальних стандартів, умов 
і вимог здійснення відповідної діяльності або 
використання ресурсів під контролем держави, 
які вводяться зазвичай із метою забезпечення 
безпеки і стабільності економічних та інших 
соціальних процесів.

Широке використання дозволів, які у своїй 
сукупності утворюють раціональну та ефек-
тивну систему забезпечення безпеки життєді-
яльності суспільства, є виконанням обов’язків 
держави із загального гарантування всіх консти-
туційних прав і свобод людини та громадянина. 
Сформований за допомогою дозволів правовий 
простір покликаний підтримувати належний 
рівень безпеки у суспільстві і стимулювати фор-
мування нових форматів попередження і запо-
бігання ризикам.

Важливим є питання побудови такої дозвіль-
ної системи, яка водночас забезпечить швидкий 
допуск до здійснення того чи іншого виду госпо-
дарської діяльності, позбавлена рис бюрокра-
тії, унеможливить доступ суб’єктів господарю-
вання, котрі не відповідають певним вимогам 
права на здійснення того чи іншого виду госпо-
дарської діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Концептуальні підходи О.П. Подцерковного 
та В.С. Щербини до перспектив розвитку гос-
подарського законодавства стали підґрунтям 
для формулювання висновків щодо перспектив 
законодавства про дозвільну систему у сфері 
господарювання. Крім цього, проаналізовано 
окремі позиції наукової статті Ю.І. Соломко 
щодо розвитку системи надання адміністратив-
них послуг та забезпечення ефективності впро-
вадження електронних послуг. У статті проана-
лізовано наукові позиції К.І. Апанасенко щодо 
об’єкту дозвільних правовідносин у сфері гос-
подарської діяльності.

Метою дослідження є узагальнення науко-
вих позицій щодо дозвільної системи у сфері 
господарювання в умовах модернізації госпо-
дарського законодавства, вивчення питання 

судової юрисдикції спорів про дозволи у сфері 
господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Сформована 
у попередні роки система видачі дозвільних 
документів характеризувалася значною кількі-
стю цих документів, складними процедурами 
їх отримання (зокрема необхідністю їх онов-
лювати), відсутністю чіткої системи норматив-
но-правових актів, якими була би регламенто-
вана процедура отримання дозволів (нині це 
закони та підзаконні акти, які іноді прямо супе-
речать один одному), відсутністю чіткої і повної 
інформації для суб’єктів господарювання. Наяв-
ність такої системи перешкоджала здійсненню 
ефективного державного управління у сфері 
будівництва, земле- та природокористування, 
охорони здоров’я тощо. Такий стан речей прак-
тично зводив нанівець бажання працювати 
легально і сприяв тінізації економіки та розвитку 
корупції. Аби змінити ситуацію, у 2003 році була 
започаткована повномасштабна реформа доз-
вільної системи в Україні [1, c. 3].

Нині дозвільну систему можна визначити 
як сукупність засобів, які регулюють допуск 
до здійснення умовно дозволеної діяльності 
за допомогою прийняття органом державного 
управління або іншим уповноваженим суб’єктом 
за клопотанням зацікавленої особи індивідуаль-
ного правозастосовчого акту, що наділяє особу 
спеціальною правоздатністю або надає йому 
персональне суб’єктивне право, а також право 
подальшого контролю за дотриманням цією 
особою встановлених вимог і умов [2, c. 114].

Законодавство України оперує поняттям 
«дозвільна система у сфері господарської 
діяльності», під яким у відповідному Законі 
України «Про дозвільну систему у сфері гос-
подарської діяльності» розуміють сукупність 
урегульованих законодавством відносин, що 
виникають між дозвільними органами, адміні-
страторами та суб’єктами господарювання під 
час видачі документів дозвільного характеру, 
переоформлення, анулювання документів доз-
вільного характеру [3].

Дозвільну систему у сфері господарювання 
можна розглядати як спеціальну гарантію 
окремих конституційних прав і свобод людини 
та громадянина. Тільки в умовах безпеки можна 
говорити про реалізацію повною мірою права 
на життя, свободу, гідність, на свободу пересу-
вання, охорону здоров’я, здорове довкілля. 

Зазначені права забезпечуються державним 
захистом усередині країни (громадська без-
пека, державна безпека, особиста безпека), що 
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гарантується також належним функціонуван-
ням дозвільної системи. 

Як зазначає К. Апанасенко, дозвіл на здійс-
нення визначених законом господарських опе-
рацій (дій зі здійснення видів господарської 
діяльності) є нормативним правовим засо-
бом-установленням/ інструментом [4, c. 4].

Ми під дозволом розуміємо офіційну згоду 
уповноважених органів на певну діяльність 
фізичних осіб – підприємців і юридичних осіб, 
яка передбачає дотримання вимог до забезпе-
чення громадської безпеки, законності, охорони 
правопорядку, життя і безпеки громадян. Однак, 
на нашу думку, є і менш патетична мета запро-
вадження дозволів на той чи інший вид госпо-
дарської діяльності – це посилений контроль із 
боку держави за діяльністю суб’єктів господарю-
вання. Відповідно, функції контролю породжують 
ризики зловживання з боку посадових осіб. Тому 
пріоритетними є не лише зменшення кількості 
дозвільних документів, але і мінімізація контакту 
між суб’єктом господарювання та відповідними 
посадовими особами. У 2004-2005 роках за 
методологічної, консультаційної і технічної допо-
моги USAID було відкрито «єдині офіси» у більш 
ніж тридцяти містах України. Дозвільні центри 
переконливо довели свою ефективність. Зав-
дяки їхній роботі скорочено строки отримання 
документів дозвільного характеру, зменшено 
витрати суб’єктів господарювання. Отже, було 
розширено коло суб’єктів дозвільних відносин, 
а саме: 1) дозвільні органи – органи державної 
влади, місцевого самоврядування, уповноважені 
відповідно до закону видавати документи доз-
вільного характеру; 

2) адміністратор / центр надання адміністра-
тивних послуг/суб’єкт надання адміністративної 
послуги; 

3) суб’єкт господарювання – зареєстрована 
у визначеному законодавством порядку юри-
дична особа незалежно від її організаційно-пра-
вової форми та форми власності, а також 
фізична особа-підприємець, яка має намір про-
вадити або провадить господарську діяльність. 

Звертаючись до суб’єкта надання адміні-
стративної послуги щодо отримання документів 
дозвільного характеру, інформації, консульта-
ції чи реєстрації декларації відповідності його 
матеріально-технічної бази вимогам законо-
давства, суб’єкт господарювання отримує ста-
тус заявника. Нагальним є питання про розши-
рення цифрових сервісів та електронних послуг 
у дозвільній сфері, забезпечення доступу до 
порталу надання електронних послуг за допо-

могою мобільних телефонів, банкоматів і пла-
тіжних терміналів, а також про відповідне пра-
вове забезпечення.

Науковцями обгрунтовується наявність гру-
пового і безпосереднього об’єкта дозвільних 
правовідносин. Зокрема, груповий об’єкт доз-
вільних правовідносин у сфері господарської 
діяльності – законний інтерес у набутті і належ-
ній реалізації права на певні господарські опе-
рації/ дії із провадження видів господарської 
діяльності (володіння цим правом), а також ука-
зані права. Безпосередній об’єкт правовідносин 
із видачі дозвільних документів – це дії дозвіль-
ного органу і суб’єкта господарювання із видачі 
дозвільного документа (реєстрації декларації 
про провадження господарської діяльності), 
правовідносин з анулювання/ скасування. Зупи-
нення чи продовження строку дії такого доку-
мента – це дії, спрямовані на позбавлення/тим-
часове позбавлення суб’єкта господарювання 
права на провадження окремих господарських 
операцій/ дій щодо здійснення видів господар-
ської діяльності або, відповідно, підтвердження 
такого права [4, c. 25].

Об’єкти дозвільних правовідносин не варто 
ототожнювати з об’єктами, щодо яких можуть 
видаватися дозвільні документи.

Об’єкти, щодо яких можуть видаватися доз-
вільні документи, визначені ст. 1 Закону України 
«Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності». До таких об’єктів належать природні 
ресурси, земельна ділянка, ґрунтовий покрив 
земельних ділянок; споруда, будівля, примі-
щення, устаткування, обладнання та механізми, 
що вводяться в експлуатацію або проєктуються; 
окрема операція, господарська діяльність пев-
ного виду, робота та послуга; документи, які 
використовуються суб’єктом господарювання 
під час проходження погоджувальної (дозвіль-
ної) процедури (проєктна документація на будів-
ництво об’єктів, землевпорядна документація, 
містобудівна документація, гірничий відвід) [3].

Отже, об’єкти, щодо яких можуть видаватися 
дозвільні документи, можна поділити на:

1) речі матеріального світу, які використову-
ються під час здійснення господарської діяль-
ності, які можемо класифікувати за критерієм 
відтворюванності:

– природні (природні ресурси, земельна 
ділянка, ґрунтовий покрив земельних ділянок);

– штучностворені (споруда, будівля, примі-
щення, устаткування, обладнання і механізми, 
які вводяться в експлуатацію або проєкту-
ються);
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2) дії, зокрема господарська діяльність;
3) документація (проєктна документація на 

будівництво об’єктів, землевпорядна документа-
ція, містобудівна документація, гірничий відвід).

Дозвільну (погоджувальну) процедуру ми  
пропонуємо відповідно до норм законодавства 
поділяти на декларативну і документальну. 

Декларативна документація будується за 
принципом мовчазної згоди. Принцип мовчазної 
згоди є принципом, згідно з яким суб’єкт госпо-
дарювання набуває право на провадження пев-
них дій щодо здійснення господарської діяль-
ності або видів господарської діяльності без 
отримання відповідного документа дозвільного 
характеру за умови, якщо суб’єктом господарю-
вання або уповноваженою ним особою подано 
в установленому порядку заяву та документи 
у повному обсязі, але у встановлений зако-
ном строк документ дозвільного характеру або 
рішення про відмову у його видачі не видано 
або не направлено [3].

Документальна форма характеризується 
тим, що дозвільна процедура завершується 
видачею документа дозвільного характеру.

Документом дозвільного характеру вважа-
ється документ, який дозвільний орган зобов’я-
заний видати суб’єкту господарювання у разі 
надання йому права на провадження певних 
дій щодо здійснення господарської діяльно-
сті (або видів господарської діяльності) та/або 
без наявності якого суб’єкт господарювання не 
може проваджувати певні дії щодо здійснення 
господарської діяльності або видів господар-
ської діяльності. 

Окрім дозволів, до документів дозвільного 
характеру належать також висновок, рішення, 
погодження, свідоцтво або інший документ, 
який надає право на господарську діяльність. 
Невичерпність переліку, визначеного законо-
давцем, дає змогу органам публічної адміні-
страції застосовувати дозвільну процедуру 
і щодо надання інших документів, які не мають 
дозвільного характеру, що є суттєвим порушен-
ням прав підприємців [2, с. 39-41].

Додаток до Закону України «Про Перелік 
документів дозвільного характеру у сфері гос-
подарської діяльності» [5] містить назву доку-
мента дозвільного характеру та законодавчий 
акт України, який передбачає його отримання. 
Зокрема, до таких документів належать між-
народні ветеринарні сертифікати і ветеринарні 
довідки; висновок із оцінки впливу на довкілля; 
висновок державної експертизи землевпоряд-
ної документації щодо об’єктів, які підлягають 

обов’язковій державній експертизі; дозвіл на 
виготовлення документів страхового фонду; 
дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну 
і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу; 
дозвіл або сертифікат на ввезення в Укра-
їну і вивезення за її межі об’єктів тваринного 
світу; дозвіл на здійснення операцій у сфері 
поводження з відходами; письмова згода (пові-
домлення) на транскордонне перевезення 
небезпечних відходів; карантинний сертифікат; 
погодження відведення землі та водного про-
стору для торговельного мореплавства; здійс-
нення будівельних та інших робіт у зоні дії навіга-
ційного обладнання і морських шляхів; рішення 
про виділення у встановленому порядку лісових 
ділянок для довгострокового тимчасового корис-
тування лісами; свідоцтво на право вивезення 
(тимчасового вивезення) культурних цінностей; 
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності; під-
твердження на ввезення в Україну та вивезення 
з України насіння і садивного матеріалу, не вне-
сеного до Реєстру сортів рослин України та/або 
до Реєстру сортів рослин Організації економіч-
ного співробітництва та розвитку і призначеного 
для селекційних, дослідних робіт, експонування; 
спеціальний дозвіл займатися народною меди-
циною (цілительством); спеціальний дозвіл 
на користування нафтогазоносними надрами; 
форма реєстрації уловів (реекспорту) антарк-
тичного та патагонського іклачів; експлуатацій-
ний дозвіл (тимчасовий експлуатаційний дозвіл) 
на потужність, призначену для виробництва та/
або обігу кормових добавок.

Отже, ми можемо сформувати перелік доз-
вільних документів: сертифікати, довідки, 
висновки, дозволи/ спеціальні дозволи, пого-
дження, рішення, свідоцтва, підтвердження, 
форми реєстрації, експлуатаційні дозволи.

Зазвичай таке різноманіття офіційних доку-
ментів не може позитивно впливати на сприй-
няття дозвільних процедур користувачами 
і потребує уніфікації. Наприклад, можна зали-
шити назви 3-4 документів дозвільного харак-
теру, які відрізняються за своєю природою, – 
сертифікат, свідоцтво, висновок і погодження. 
Це значно сприятиме уніфікації документообігу 
різних державних структур.

Варто зазначити, що в українському судо-
чинстві є проблеми стосовно правильності 
визначення підвідомчості у деяких категоріях 
судових спорів, зокрема спорів, які виникають із 
дозвільних відносин.

Наша позиція полягає у тому, що під час 
визначення юрисдикції спору потрібно вихо-
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дити із суті права/інтересу, за захистом якого 
суб’єкт права звертається до суду, а також мети 
звернення з позовом.

Із погляду на модернізацію господар-
ського законодавства логічною є пропозиція 
О.П. Подцерковного щодо включення до поло-
жень нового ГК України Закону України про 
дозвільну систему [6, с. 40]. Із огляду на реалії 
сьогодення, на жаль, вирішення питання про 
оновлення Господарського кодексу України 
не вбачається можливим. Подальші напрямки 
вдосконалення законодавства залежати-
муть від результатів рекодифікації Цивільного 
кодексу України.

Висновки і пропозиції. Узагальнення 
теоретичних позицій та аналіз норм чинного 
законодавства про дозвільну систему у сфері 
господарювання дозволяє дійти висновку, що 
питання дозвільної системи є актуальним як 
серед науковців у галузі адмістративного права, 
так і дослідників господарського права, зокрема 
щодо розмежування відносин у дозвільній 
сфері та розроблення понятійного апарату 
дозвільної системи у сфері господарювання. 
Питання судової юрисдикції спорів про дозволи 
у сфері господарювання потребує встанов-
лення чітких критеріїв підвідомчості у чинному 
законодавстві. Найскладнішим етапом онов-
лення правової бази дозвільної системи у сфері 
господарювання буде чітка фіксація норм щодо 

електронних послуг. Актуальним є забезпе-
чення доступу до порталу надання електронних 
послуг за допомогою мобільних телефонів, бан-
коматів і платіжних терміналів.
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Pankova L. O., Koval R. M. Permit system in economic activity: state and prospects
The article is devoted to the functioning of the permit system in the field of management in 

the modernization of economic legislation. Permit System management is considered as guarantee 
of individual constitutional rights and freedoms of man and citizen. The theoretical position and current 
legislation on licensing system in the field of management. Permitting procedures (licensing, patenting, 
quotas, etc.) are defined and a list of permits is formed. These are: certificates, conclusions, permits / 
special permits, approvals, decisions, confirmations, registration forms, operating permits.

Of course a variety of official documents can positively influence the perception of users 
and licensing procedures require harmonization. For example, you can leave the names of three-
four permit documents that differ in nature – certificate, certificate, conclusion and approval. This will 
significantly contribute to the unification documents of various government agencies. The provisions 
on the subjects of permitting relations have been improved and the objects in respect of which 
permitting documents may be issued have been classified, namely: things of the material world used 
in the course of economic activity, which can be classified by reproducibility: natural and artificial; 
actions and documentation (project documentation for construction of objects, land management 
documentation, town-planning documentation, mining allotment). The issue of judicial jurisdiction 
of disputes over business permits has been studied, namely, the determination of disputes belonging 
to economic or administrative jurisdiction. The current state of regulatory support for the development 
of electronic services in the permitting sector and the activities of permitting centers is analyzed. 
Permitting Centers convincingly proven effective, but there are problems that prevent proper 
operation. In particular, inadequate logistics of these centers, the lack of local authorities to promote 
business licensing centers through the media.

Key words: permit, business, license, state, modernization of economic legislation.
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УКЛАДЕННЯ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ  
З МАЛОЛІТНІМИ ОСОБАМИ
У статті здійснено дослідження правового регулювання трудових відносин, що виника-

ють за участю малолітніх осіб (зокрема, у процесі зйомок кіно, рекламних роликів, поста-
новки вистав тощо). Під час дослідження проведено аналіз норм чинного законодавства, 
наявних законопроєктів. За результатами аналізу чинного законодавства зроблено висно-
вок, що ні Кодекс законів про працю України, ні жоден інший нормативний акт не регулюють 
трудові відносини за участю малолітніх осіб, тобто вони не визнаються суб’єктами тру-
дового права, оскільки у статті 188 Кодексу законів про працю України чітко визначений 
мінімальний вік працівника для укладення трудового договору – чотирнадцять років. 

Кожній країні, що ратифікувала Конвенцію «Про мінімальний вік для прийому на роботу» 
№ 138, надається можливість самостійно вирішувати питання правового регулювання 
праці осіб віком до чотирнадцяти років, проте в Україні дотепер таких механізмів немає, 
незважаючи на те, що фактично даний вид трудових відносин існує.

У статті наголошується на тому, що відсутність нормативного регулювання праці 
малолітніх осіб створює сприятливі умови для порушень їхніх трудових прав, які розгляда-
ються крізь призму цивільних договорів.

У статті вкотре зроблено акцент на необхідності розмежування трудових та цивільних 
правовідносин. На основі аналізу проєктів трудових кодексів зроблено висновок, що останні 
(усі без винятку) лише частково вирішують питання працевлаштування малолітніх осіб, 
залишають поза увагою питання тривалості робочого часу, часу відпочинку, можливості 
залучення до роботи в нічний час, оплати праці, що, на думку авторів статті, є неприпу-
стимим. Окрім цього, у статті для порівняння наводиться досвід зарубіжних країн, зокрема 
таких, як Сполучені Штати Америки, Німеччина, Індія.

На основі аналізу наявних законопроєктів та зарубіжного досвіду авторами статті було 
наголошено на необхідності закріплення за малолітніми особами статусу суб’єктів трудо-
вого права, запропоновано низку змін, доповнень до нормативного регулювання трудових 
відносин за їх участю, з урахуванням обмежень, що зумовлені їхнім віком, станом здоров’я 
та моральним розвитком.

Ключові слова: малолітні особи, працевлаштування, трудовий договір, умови праці, від-
починок.
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Постановка проблеми. В Україні, як і в бага-
тьох інших країнах світу, діти віком до чотир-
надцяти років залучаються до зйомок у кіно, 
рекламних роликах, телепередачах, музичних 
кліпах, театральних виставах тощо. Чи є пра-
вова основа для такої діяльності; що ця діяль-
ність собою являє: дотримання умов трудового 
договору чи все ж таки надання послуг на під-
ставі цивільно-правового договору? Чи існують 
в Україні чітко прописані правила залучення 
дітей до трудової діяльності, хто повинен укла-
дати договори від їхнього імені? На жаль, одно-
значні відповіді на поставлені запитання або 
відсутні взагалі, або надаються частково, а при-
чина цьому – відсутність законодавчого регулю-
вання трудових відносин за участю малолітніх 
осіб, усупереч тому, що фактично такі відно-
сини існують.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання про особливості правового регу-
лювання праці малолітніх осіб розглядалося 
в межах як цивільно-правових відносин, так 
і трудових. Окремі аспекти участі малолітніх осіб 
у трудових відносинах досліджували: І.А. Вєту-
хова, М.І. Іншин, Д.М. Кравцов, К.С. Овсієнко, 
Р.О. Павлюков, С.М. Прилипко, І.С. Сахарук, 
С.О. Сільченко, Ф.А. Цесарський, Л.П. Шумна, 
О.М. Ярошенко й інші. Проте станом натепер 
немає ґрунтовних теоретичних доробків, зако-
нодавчого регулювання цього питання, а тому 
постає необхідність дослідження можливості 
й особливостей укладення трудових договорів 
із малолітніми особами.

Мета статті – дослідження правової реґла-
ментації порядку укладення трудових договорів 
із малолітніми особами в Україні, формування 
за результатами дослідження висновків і про-
позицій для створення чіткого, злагодженого 
механізму залучення малолітніх осіб до праці.

Виклад основного матеріалу. У ст. 188 
Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП 
України) чітко визначений мінімальний вік для 
укладення трудового договору – чотирнадцять 
років [1]. Станом натепер чинний КЗпП України 
чи будь-який інший нормативний акт не вирішу-
ють досліджуване питання, а отже, абсолютно 
не захищає трудові права й інтереси малолітніх 
осіб (Закон України «Про кінематографію» [3], 
Закон України «Про телебачення і радіомов-
лення» [4]), тим самим ставить їх під загрозу. 
Лише у ст. 20 Закону України «Про рекламу» 
закріплені обмеження щодо реклами за участю 
дітей [5]. Погоджуємося з думкою К.С. Овсієнко, 
що «захищаючи права неповнолітніх у трудо-

вих правовідносинах, законодавство водночас 
повністю уникає регулювання праці малолітніх» 
[6, с. 360].

В основу такого законодавчого обмеження 
(на рівні чотирнадцяти років) лягли положення 
Конвенції Міжнародної організації праці «Про 
мінімальний вік для прийому на роботу № 138» 
від 26 червня 1973 р., що ратифікована Украї-
ною. Проте зі змісту Конвенції не випливає чіт-
кої заборони, що діти молодше чотирнадцяти 
років не можуть працювати, але й відсутні про-
писані механізми залучення малолітніх дітей 
до праці. Кожній країні, що ратифікувала дану 
Конвенцію, надається можливість самостійно 
вирішити це питання, зважаючи на особливості 
національного трудоправового регулювання. 
Тобто малолітні діти можуть залучатися до 
трудової діяльності, проте має бути детально 
розроблений механізм працевлаштування такої 
«дещо особливої» категорії працівників із сис-
темою додаткових гарантій [7].

Оскільки «національним законодавством не 
передбачено укладати з малолітніми особами 
трудові договори, їхня трудова діяльність регу-
люється на підставі цивільних договорів про 
надання послуг, що є абсолютно недопустимим 
із правового погляду» [6, с. 361], незважаючи на 
те, що станом натепер в Україні детально роз-
роблені критерії для розмежування трудових 
та цивільних відносин. Є численні приклади із 
судової практики Верховного Суду: у постанові 
Верховного Суду від 14 травня 2020 р. у справі 
№ 640/1099/19 [8]; постановах Верховного Суду 
від 4 липня 2018 р. у справі № 820/1432/17 [9], 
від 6 березня 2019 р. у справі № 802/2066/16-а 
[10], від 13 червня 2019 р. у справі № 815/954/18 
[11]; постанові від 9 червня 2021 р. у справі 
№ 420/2174/19 [12] тощо. Позиція Верховного 
Суду підтверджується і Рекомендаціями Міжна-
родної організації праці про трудове правовід-
ношення № 198 від 31 травня 2006 р. [13]. 

Отже, якщо малолітньому працівнику під час 
вистав, зйомок фільмів чи серіалів, рекламних 
роликів надається інформація про його робоче 
місце, графік роботи; систематично виплачу-
ється заробітна плата за процес праці (а не 
її результат); малолітній працівник підпоряд-
ковується правилам внутрішнього трудового 
розпорядку; виконує вказівки і розпорядження 
керівника або уповноваженого ним органу; 
виконує роботу певного виду (тобто здійснює 
конкретну трудову функцію); малолітній актор 
забезпечується костюмом для гри у сценах, 
гримеркою, сценарієм тощо, то це стовідсо-
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тково свідчить про фактичні трудові відносини, 
а не цивільні.

Зважаючи на те, що протягом останніх років 
в Україні триває розроблення проєктів Трудо-
вого кодексу, варто проаналізувати, як у наяв-
них законопроєктах вирішується питання праці 
малолітніх осіб у сфері кіноіндустрії, моделінгу, 
рекламного бізнесу.

У ч. 5 ст. 19 законопроєкту Трудового кодексу 
від 8 листопада 2019 р. № 2410 передбачена 
можливість укладення трудових договорів із 
малолітніми особами «в організаціях кінема-
тографії, театральних, концертно-видовищних 
та інших творчих організаціях». Такі договори 
повинні укладатися «за письмовою згодою 
одного з батьків або особи, яка їх замінює, якщо 
це не завдає шкоди їхньому здоров’ю, мораль-
ному розвитку і процесу навчання. Окрім цього, 
повинен бути дозвіл органу опіки та піклування 
і за умови погодження умов та оплати праці із 
цим органом. Трудовий договір із боку праців-
ника підписує неповнолітній і один із його бать-
ків, або особа, яка їх замінює» [14]. Положення 
ідентичного змісту можна побачити у про-
єкті Кодексу України про працю № 2410–1 від 
8 листопада 2019 р. (ч. 5 ст. 19) [15].

У проєктах трудових кодексів № 1658 від 
27 грудня 2014 р. [16] та № 2902 від 22 квітня 
2013 р. також передбачена така можливість для 
малолітніх осіб, проте відсутні відомості, хто 
такий договір має підписувати: малолітня особа, 
батьки, малолітній із батьками (ч. 5 ст. 20) [17]. 

Факт підписання договору насправді є досить 
важливим і водночас дискусійним питанням. 
Уявімо ситуацію, що трудовий договір уклада-
ється з однорічною чи дворічною дитиною – 
чи зможе вона підписати трудовий договір, чи 
зможе вона ознайомитися із його змістом і усві-
домити зміст написаного? Звісно, ні. Якщо ж, 
наприклад, взяти восьмирічну дитину, то вона 
вже зможе поставити підпис, прочитати договір, 
але чи зрозуміє вона його зміст? Напевно, ні.

Із змісту положень вищезазначених законо-
проєктів також незрозуміло, хто буде визначати, 
що такий вид роботи (акторська діяльність) не 
буде завдавати шкоди здоров’ю, моральному 
розвитку і процесу навчання? Можемо припу-
стити, що, на думку авторів законопроєктів, 
це будуть здійснювати батьки, органи опіки 
та піклування, проте, якщо процес навчання як 
батьки, так і органи опіки і піклування можуть 
проконтролювати, то чи досить у них знань, 
повноважень, щоб визначити стан здоров’я, 
морального розвитку, засвідчити той факт, що 

праця дитини позитивно або хоча б нейтрально 
впливає на фізичний та психологічний стан 
малолітнього? 

Окрім порядку працевлаштування малоліт-
ніх осіб, необхідно розглянути і питання трива-
лості робочого часу, можливості залучення їх 
до роботи в нічний час, оплати праці тощо.

Варто наголосити, що у вищезазначених 
проєктах кодексів ці питання вирішуються або 
частково, або взагалі ніяк. У ст. 141 проєкту Тру-
дового кодексу № 2410 ідеться лише про трива-
лість щоденної роботи групи працівників віком 
від чотирнадцяти років, що стосується малоліт-
ніх, то про них і не згадується [14]. Аналогічна 
ситуація із законопроєктами № 2410–1 [15], 
№ 1658 [16], № 2902 [17].

Щодо питання роботи в нічний час, то 
у ст. 142 проєкту Трудового кодексу № 2410 
зазначено, що «забороняється залучення до 
роботи в нічний час: неповнолітніх працівників, 
окрім тих, які беруть участь у виконанні та/або 
створенні творів мистецтва. При цьому порядок 
роботи в нічний час професійних творчих пра-
цівників організацій кінематографії, теле- і віде-
ознімальних колективів, театрів, театральних 
і концертних організацій, цирків, засобів масо-
вої інформації, професійних спортсменів може 
встановлюватися колективним або трудовим 
договором» [14]. Положення ідентичного змісту 
наявні у проєктах № 2410–1 [15], № 1658 [16], 
№ 2902 [17].

Можемо помітити, що знову не згадується 
про малолітніх осіб, а тому постає чергове 
питання: малолітніх осіб заборонено залучати 
в нічний час під час створення творів мистецтва 
чи автори законопроєктів відносять їх до кате-
горії неповнолітніх, а тому вони можуть залу-
чатися до роботи в нічний час? Якщо так, то 
абсолютно незрозуміло, чому особливості залу-
чення неповнолітніх осіб до роботи в нічний час 
можуть встановлюватися колективним або тру-
довим договором, а не на рівні законодавства чи 
бодай підзаконних актів. І що робити в тому разі, 
якщо порядок роботи в нічний час такої категорії 
осіб у колективних, трудових договорах не буде 
зазначений, чи він обов’язково повинен бути 
приписаний? Вочевидь, що ні, адже в редакції 
статті наголошується саме на слові «може», що 
аж ніяк не означає «повинен». 

У зарубіжних країнах питання працевлашту-
вання малолітніх осіб у сфері шоу-бізнесу більш 
детально врегульовано. Погодимося з думкою 
науковців, що найбільше заслуговує на увагу 
досвід Сполучених Штатів Америки. У США 
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загальнонаціонального порядку працевлаш-
тування малолітніх осіб немає, а тому в кож-
ному штаті є свої нормативні обмеження. Проте 
спільним для них є таке: 1) встановлений поря-
док поширюється не лише на малолітніх осіб, 
а й на неповнолітніх, які залучаються до зйомок 
у кіно, на телебаченні, у рекламних роликах, 
у музичних відео та до будь-яких інших поста-
новок; 2) дитині-актору/роботодавцю перед 
початком роботи необхідно отримати дозвіл на 
участь у зйомках або відповідно залучення до 
зйомок дитини.

Так, у Каліфорнії особливістю договорів, які 
укладаються з дітьми, є те, що останні можуть 
відмовитися від дотримання договору в будь-
який момент та водночас не будуть нести відпо-
відальності. Така ситуація зумовлена тим, що, 
на думку законодавця, неповнолітні особи вва-
жаються не досить компетентними, щоб укла-
сти договір, а батькам дитини заборонено укла-
дати трудові договори від їхнього імені. Проте 
роботодавці все ж мають можливість захистити 
свої інтереси. Каліфорнійські суди створили 
процес, за допомогою якого право неповноліт-
нього на відмову від контракту може бути призу-
пинено (так зване судове схвалення), якщо суд 
визнає, що контракт не порушує права й інте-
реси дитини.

Основним обов’язком роботодавця у сфері 
кіноіндустрії є забезпечення малолітній особі 
безпечних умов праці. Щодо тривалості робо-
чого часу, то закони про дитячу працю в Калі-
форнії й інших регіонах суворо і чітко реґла-
ментують, скільки часу дитина-актор може 
працювати протягом дня, скільки часу в неї 
повинно виділятися для навчання та відпочинку. 
Окрім цього, тривалість робочого часу напряму 
залежить від віку дитини, наприклад: трудове 
законодавство дозволяє сімнадцятирічному 
актору працювати від шести до восьми годин 
на знімальному майданчику, проте забороняє 
шестимісячному акторові працювати понад 
двадцять хвилин за будь-яких обставин [18]. 

У штаті Іллінойс дитина-актор під час пра-
цевлаштування повинна супроводжуватися 
одним із батьків / опікуном. Неповнолітній пови-
нен мати перерву на прийом їжі після п’яти 
годин праці. Окрім цього, перерва між завер-
шенням роботи та її початком повинна бути не 
менше, ніж дванадцять годин. Неповнолітні не 
можуть працювати більше шести днів на тиж-
день та повинні бути забезпечені окремими, 
належними приміщеннями для відпочинку, нав-
чання, а всі члени знімальної групи мають бути 

ознайомлені з Кодексом дитячої праці штату 
Іллінойс [19].

Окрім досвіду США, потрібно також проа-
налізувати трудове законодавство Німеччини. 
Оскільки в Німеччині існує загальнонаціо-
нальна заборона щодо найму неповнолітніх, 
то для зйомки з дітьми роботодавцю потрібен 
винятковий дозвіл відповідного контролюючого 
органу. Дозвіл обмежений та може бути відкли-
каний у будь-який час. Він визначає тривалість 
та місце роботи, а також перерви на відпочинок 
та максимальні години присутності на знімаль-
ному майданчику.

Працевлаштування дітей до трьох років 
суворо заборонено. Тривалість робочого 
часу напряму залежить від віку неповноліт-
ньої дитини. Так, діти від трьох до шести років 
можуть працювати до двох годин на день. Діти 
від шести років та молодь до закінчення денної 
обов’язкової освіти можуть працювати до трьох 
годин на день. Окрім цього, їм потрібно отри-
мати схвалення від адміністрації школи, служби 
охорони молоді та педіатра. 

Дітям, які закінчили денну загальнообов’яз-
кову освіту, але їм ще не виповнилося вісімнад-
цяти років, дозволяється працювати максимум 
вісім годин на день (п’ять днів на тиждень), 
а щоденний відпочинок повинен становити не 
менше дванадцяти годин [20]. 

В Індії, як у США та Німеччині, роботодавці, 
що співпрацюють із дітьми у сфері медіарозваг, 
в аудіовізуальній індустрії, зокрема і в рекламі, 
фільмах, телевізійних серіалах тощо, повинні 
отримати дозвіл, надати список дітей-учасни-
ків, згоду батьків чи опікунів, надати інформацію 
про особу, яка під час зйомок буде нести відпо-
відальність за безпеку дитини. Під час зйомок 
забороняється жорстоке поводження з дітьми 
чи їх експлуатація. Повинні бути створені умови 
для навчання; діти не можуть працювати понад 
двадцять сім днів підряд. Що стосується оплати 
праці, то на законодавчому рівні чітко встанов-
лено, що не менше ніж двадцять один відсоток 
від отриманого доходу дитини має бути безпо-
середньо внесено на фіксований депозитний 
рахунок у національному банку країни на ім’я 
дитини [21].

Висновки і пропозиції. Виходячи з того, 
що в Україні малолітні особи досить часто 
залучаються до праці у сфері шоу-бізнесу, 
вони повинні визнаватися суб’єктами трудо-
вого права, а порядок укладення з ними тру-
дових договорів та система трудових гарантій 
обовэязково повинні бути нормативно закрі-
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плені, насамперед для того, щоб захистити їхні 
права та не допускати підміни трудових відно-
син цивільними. 

Окрім цього, вирішуючи питання про те, хто 
повинен такі договори підписувати, вважаємо 
за доцільне запропонувати таке: трудові дого-
вори з малолітніми особами віком до десяти 
років включно мають укладати суто батьки 
або особи, які їх заміняють, а трудові договори 
з малолітніми особами віком від одинадцяти до 
чотирнадцяти років – батьки/особи, які їх замі-
няють, разом із малолітніми. 

Щодо дозволу на працевлаштування, який 
має видаватися органами опіки та піклування: 
варто передбачити й умови, за наявності яких 
орган опіки та піклування зможе раніше вида-
ний дозвіл скасовувати. Відповідно скасування 
раніше наданого дозволу повинно бути закрі-
плено як нова підстава для припинення трудо-
вого договору.

Оскільки ні батьки, ні органи опіки та піклу-
вання, на наш погляд, не зможуть належним 
чином визначати вплив праці на стан фізич-
ного здоров’я та морального розвитку, то 
пропонуємо залучати до такої оцінки лікарів 
та психологів.

На нормативному рівні для малолітніх 
осіб чітко має бути визначений робочий час 
та час відпочинку. Він має відрізнятися від тих 
норм, що існують для неповнолітніх праців-
ників. Досить вдалим, на наш погляд, є дос-
від Німеччини, США, де тривалість робочого 
часу напряму залежить від віку дитини. Водн-
чоас порядок роботи малолітніх осіб, зокрема 
можливість їх залучення до роботи в нічний 
час, у жодному разі не може встановлюва-
тися колективним чи трудовим договорами, 
а виключно на рівні закону.
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Burka A. V., Bodnaruk M. I. Concluding employment contracts with minors
The article examines the legal regulation of labor relations arising with the participation of minors 

(in particular in the process of filming, commercials, performances, etc.). During the research, 
the analysis of norms of both the current legislation and the existing bills is carried out. Based 
on the analysis of current legislation, it is concluded that neither the Labor Code of Ukraine nor 
any other normative act regulates labor relations with the participation of minors. In fact, they do 
not recognize them as subjects of labor law, as in Article 188 of the Code of Laws on the work 
of Ukraine, the minimum age of an employee for concluding an employment contract is clearly 
defined as fourteen years.

Each country that has ratified the Convention “On the Minimum Age for Admission to Employment” 
138 has the opportunity to decide independently on the legal regulation of work of persons under 
the age of fourteen. However, in Ukraine, such mechanisms are still not in place, despite the fact that 
in fact such an employment relationship exists.

The article emphasizes that the lack of normative regulation of the work of minors creates favorable 
conditions for violations of their labor rights, which are being considered through the prism of civil 
contracts. The article once again points out the need to distinguish between labor and civil relations. 

Based on the analysis of the draft Labor Codes, it is concluded that the latter (all without exception) 
only partially address the issue of employment of minors, ignoring the subjects of working hours, 
rest time, the possibility of work at night, and payments. That is, according to the article’s authors, 
inappropriate. In addition, the paper compares the experience of foreign countries, in particular, such 
as the United States, Germany, India.

Based on the analysis of existing bills and foreign experience, the authors of the article emphasized 
the need to consolidate the status of minors in labor law and suggested a number of changes, 
additions to the regulation of labor relations with their participation, taking into account restrictions 
due to their age, health, and moral development.

Key words: minors, employment, employment contract, working conditions, rest.
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ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ 
НЕСТАНДАРТНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТІ
Статтю присвячено одній із форм нестандартної зайнятості – дистанційній роботі, 

яка внаслідок розвитку науково-технічного прогресу і розширення ринку праці, зокрема 
і в межах міжнародного співробітництва, а також із огляду на спалах COVID-19 набуває 
особливої актуальності. Зазначено, що нестандартні форми зайнятості завжди були об’єк-
том пильної уваги науковців, але і до цього часу не існує єдиної думки щодо їх визначення, 
характеристики, класифікації і правової природи, немає також офіційного визначення тер-
міну «нестандартна зайнятість» (наприклад, в юридичній енциклопедії її розглянуто як 
форму залучення осіб до праці, що є проявом підвищення гнучкості, індивідуалізації трудо-
вих правовідносин, сутність якої полягає у наявності відмінності однієї із будь-яких ознак від 
стандартної моделі регулювання відносин між учасниками трудового процесу, заснованої 
на безстроковості трудового договору, повному робочому тижні, роботі під безпосереднім 
керівництвом одного роботодавця у приміщенні, що належить йому, на одному робочому 
місці, із підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку та залученням до 
трудового колективу).

Наведено думки науковців про позитивні та негативні сторони дистанційної роботи як 
однієї із форм нестандартної зайнятості. Незважаючи на її окремі недоліки, наголошено 
на важливості дистанційної роботи, яка нині у період пандемії набуває вагомого значення. 
Зазначено, що введення в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо вдосконалення правового регулювання дистанційної роботи» є позитивним 
кроком, оскільки дистанційна робота є надзвичайно потрібною формою трудових відносин, 
несе позитивні зміни як для працівників, так і для роботодавців, сприяє розвитку нових 
форм трудових відносин, стабілізації економіки та має всі шанси стати світовим трендом 
на найближчі роки, хоча і потребує подальшого законодавчого врегулювання, адже не всі 
питання ще вирішені. Зокрема, нагальним є забезпечення належних умов захисту прав і сво-
бод сторін правовідносин у сфері дистанційної зайнятості, гідних умов праці, соціальних 
і правових гарантій роботи, дотримання вимог безпеки роботи, законодавчої регламен-
тації правил, обов’язків та умов укладання договору із працівниками дистанційної форми 
зайнятості.

Ключові слова: працівник, роботодавець, нестандартна зайнятість, дистанційна 
робота, трудове законодавство, пандемія коронавірусу (COVID-19).

Постановка проблеми. У системі ринкових 
відносин важливе місце посідає ринок праці, 
який є основоположним структурним елемен-
том національної економіки та основним фак-
тором виробництва праці. На цьому ринку сти-
каються інтереси працівників і роботодавців, які 
представляють організації та підприємства усіх 
форм власності. Саме механізм ринку праці 
встановлює рівень зайнятості населення, від 
якого залежить рівень життя людини, витрати 
суспільства на фінансову підтримку осіб, які поз-
булися роботи. Існує думка, що поняття «зайня-
тість населення» є своєрідним «…індикатором 
економічного здоров’я суспільства, в якому 

прямо відображаються соціально-економічні 
процеси, які відбуваються у країні» [1, с. 42]. 
Не можна не погодитись із указаною позицією, 
адже зайнятість – це діяльність працездатного 
населення, спрямована на задоволення потреб 
у сфері суспільної та індивідуальної праці. Це 
надає надзвичайно високу значущість зайня-
тості працівників в економічному і соціальному 
розвитку суспільства. Водночас у постіндустрі-
альному суспільстві конкуренція вплинула на 
прагнення підприємств скорочувати витрати, 
технологічний прогрес створив передумови 
для появи малих виробництв, а масовий вихід 
на ринок праці пенсіонерів і студентів спричи-
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нив зростання кількості робочих місць із гнуч-
ким графіком, що суттєво вплинуло на зміни 
у системі зайнятості населення, на формування 
нових категорій працівників і їхній перерозподіл 
за секторами економіки. Наслідком зазначених 
процесів є поява і розвиток нових нестандарт-
них напрямів зайнятості, однією з яких нині 
є дистанційна зайнятість.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Окремі питання правового регулювання 
дистанційної роботи працівників розглядали 
у своїх роботах такі науковці, як Болотіна, 
Н. М. Вапнярчук, В. С. Венедіктов, Л. П. Гара-
щенко, В. В. Жернаков, М. І. Іншин, І. Я. Кисе-
льов, В. П. Кохан, А. М. Курінний, В. В. Лазор, 
Л. І. Лазор, А. М. Лушніков, В. М. Лушнікова, 
Р. З. Лівшиць, Д. О. Плєхов, В. І. Прокопенко, 
П. Д. Пилипенко, М. А. Шабанова, О. М. Яро-
шенко та інші. 

Мета роботи – дослідження дистанційної 
роботи як однієї із форм нестандартної зайня-
тості, оскільки нині обрана для дослідження 
тема є надзвичайно актуальною.

Виклад основного матеріалу. Нестан-
дартні форми зайнятості завжди були об’єктом 
пильної уваги науковців, але і до цього часу не 
існує єдиної думки щодо їх визначення, харак-
теристики, класифікації і правової природи, 
немає і офіційного визначення цього терміну. 
У своєму звіті на 102-й сесії Міжнародної кон-
ференції праці Генеральний директор Міжна-
родного бюро праці зазначив, що зазвичай 
нестандартна зайнятість охоплює роботу, яка 
виходить за межі стандартних трудових пра-
вовідносин і яку розуміють як роботу із повною 
зайнятістю, безстрокову роботу у підлеглих 
трудових відносинах [2]. У Великій українській 
юридичній енциклопедії нестандартна зайня-
тість розглядається як форма залучення осіб 
до праці, що є проявом підвищення гнучкості 
та індивідуалізації трудових правовідносин, 
сутність якої полягає у наявності відмінно-
сті однієї із будь-яких ознак від стандартної 
моделі регулювання відносин між учасниками 
трудового процесу, заснованої на безстроко-
вості трудового договору, повному робочому 
тижні, роботі під безпосереднім керівництвом 
одного роботодавця у приміщенні, що нале-
жить йому, на одному робочому місці, із під-
порядкуванням правилам внутрішнього тру-
дового розпорядку і залученням до трудового 
колективу. До нестандартної зайнятості відне-
сено: а) тимчасову зайнятість; б) зайнятість 
із понаднормовим, гнучким і неповним режи-

мами робочого часу; в) роботу за викликом; 
г) дистанційну роботу; д) роботу працівників, 
які залучаються до правовідносин із запозиче-
ної праці [3].

Нині представлені різні класифікації нестан-
дартних форм зайнятості. Проте найбільш 
ґрунтовною вважаємо класифікацію, наве-
дену Н. М. Кострюковою, якою виокремлено: 
(а) зайнятість, пов’язану із нестандартними 
режимами робочого часу, такими як гнучкий 
робочий рік, стислий робочий тиждень, гнучкі 
графіки робочого часу; (б) зайнятість, пов’язану 
зі соціальним статусом працівників (самостійні 
працівники і члени сім’ї, які їм допомагають); 
(в) зайнятість на роботах із нестандартними 
робочими місцями та організацією праці (надо-
мна праця, «працівники за викликами», вах-
тово-експедиційна зайнятість); (г) зайнятість 
за нестандартними організаційними формами 
(тимчасові працівники, сумісництво) [4, с. 6].

Ми коротко розглянемо одну із нестандарт-
них форм зайнятості – дистанційну, яка внас-
лідок розвитку науково-технічного прогресу 
і розширення ринку праці, зокрема у межах 
міжнародного співробітництва, а також із 
огляду на спалах COVID-19 набуває особливої 
актуальності. 

4 вересня 2020 р. було зареєстровано за 
№ 4051 проєкт закону «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо удоскона-
лення правового регулювання дистанційної 
роботи» [5], метою якого є вдосконалення пра-
вових відносин у сфері регулювання дистанцій-
ної і надомної роботи. Розробники законопро-
єкту переконані, що його прийняття дозволить 
забезпечити чітку регламентацію дистанцій-
ної і надомної роботи, запровадження сучас-
них форм дистанційної роботи, використання 
інформаційних технологій під час трудових 
правовідносин, а також надасть роботодавцям 
(у разі необхідності) можливість вжиття невід-
кладних дієвих заходів, спрямованих на збере-
ження життя і здоров’я працівників. Окрім того, 
вдосконалення правового регулювання дис-
танційної і надомної роботи призведе до пози-
тивного соціально-економічного ефекту через 
створення законодавчих стимулів для переве-
дення великої кількості працівників із роботи 
за договорами цивільно-правого характеру на 
повноцінні трудові договори із роботодавцями. 
Тобто його прийняття, на їхню думку, позитивно 
вплине на ринок праці, права і можливості робо-
тодавців і найманих працівників, позбавить пра-
вових колізій державні контрольні органи.
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25 лютого 2021 р. Президент підписав 
Закон України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів щодо удосконалення 
правового регулювання дистанційної роботи» 
від 4 лютого 2021 р. № 1213-IX [6]. Тобто до 
законодавства внесені важливі зміни щодо 
регулювання надомної і дистанційної роботи. 
Дистанційна та надомна робота тепер є фор-
мами виконання роботи, яка виконується поза 
звичайним робочим місцем у приміщенні робо-
тодавця. Зокрема, надомна робота – це форма 
організації праці, за якої робота виконується 
працівником за місцем його проживання або 
в інших, визначених ним приміщеннях, що 
характеризуються наявністю закріпленої зони, 
технічних засобів (основних виробничих і неви-
робничих фондів, інструменту, приладів, інвен-
тарю) або їх сукупності, потрібних для вироб-
ництва продукції, надання послуг, виконання 
робіт або функцій, передбачених установчими 
документами, але поза виробничими чи робо-
чими приміщеннями власника підприємства, 
установи, організації або уповноваженого ним 
органу (ст. 60-1 КЗпП України). Дистанційна 
робота – це форма організації праці, за якої 
робота виконується працівником поза робо-
чими приміщеннями чи територією власника 
або уповноваженого ним органу, у будь-якому 
місці за вибором працівника та із викорис-
танням інформаційно-комунікаційних техно-
логій (ст. 60-2 КЗпП України). Для обох форм 
роботи потрібно укладати письмовий договір. 
Основними відмінностями є те, що дистанційна 
робота виконується у будь-якому місці за вибо-
ром працівника із використанням інформацій-
но-комунікаційних технологій. Надомна робота 
виконується у чітко зафіксованому у договорі 
місці, прив’язка за адресою працівника із вико-
ристанням засобів виробництва, матеріалів 
та інструментів. У разі дистанційної роботи 
працівник розподіляє робочий час на власний 
розсуд, на нього не поширюються правила вну-
трішнього трудового розпорядку, якщо інше не 
визначено договором. Надомна робота перед-
бачає, що на працівника розповсюджується 
загальний режим роботи підприємства.

Безумовно, позитивним нововведенням 
є розмежування понять про дистанційну і надо-
мну роботу, хоча новий Закон і містить низку 
суперечностей і неузгоджених між собою норм. 
Під час дії карантину роботодавець наділений 
правом в односторонньому порядку встановлю-
вати режим надомної або дистанційної роботи 
без укладення письмового трудового договору 

із працівником. Згода працівника на встанов-
лення нових форм організації праці не вимага-
ється. Відповідно, відмова працівника працю-
вати дистанційно або вдома під час карантину 
може розцінюватись як відмова від продов-
ження роботи через зміну істотних умов праці, 
що є підставою для звільнення (на підставі п. 7 
ч. 1 ст. 36 Кодексу). Інші ж умови виконання як 
дистанційної, так і надомної роботи письмово 
погоджуються між працівником та роботодав-
цем, тобто важливого значення набувають 
письмові домовленості між сторонами трудо-
вих відносин. Такі домовленості можуть бути 
зафіксованими у письмовому трудовому дого-
ворі або ж передбаченими внутрішнім положен-
ням (політикою, інструкцією) про дистанційну 
і надомну роботу, затвердженим наказом робо-
тодавця і доведеним до відома працівників. 
Саме у зазначених документах доцільно вре-
гулювати такі питання під час виконання пра-
цівниками дистанційної або надомної роботи, 
як поширення на працівника правил внутріш-
нього трудового розпорядку, графік і час роботи 
працівників; порядок і строки виконання пра-
цівниками роботи, засоби зв’язку із працівни-
ком, порядок постановки завдань і контролю 
за їхнім виконанням; чиєю відповідальністю 
є забезпечення працівника потрібними для 
роботи обладнанням і засобами; розмір, поря-
док і строки виплати працівникам компенсації 
за використання обладнання та засобів, що 
належать їм, тощо [7].

Науковці, досліджуючи дистанційну зайня-
тість, відмічають як позитивні сторони цього 
явища, так і правові проблеми у випадку запро-
вадження такої форми зайнятості. Зокрема, 
на думку М. І. Іншина, дистанційна зайнятість 
працівників є надзвичайно потрібною формою 
трудових відносин в умовах ринкової економіки. 
Дистанційна зайнятість несе позитивні зміни як 
для окремих громадян, так і для суспільства 
загалом, сприяє розвитку нових форм трудо-
вих відносин, стабілізації економіки, підвищує 
рівень життя населення. До переваг цієї форми 
зайнятості працівників науковець відносить 
такі: 1) здійснення трудової функції у віртуаль-
ному середовищі з використанням інформацій-
них і комунікаційних технологій; 2) гнучкий гра-
фік роботи, що означає можливість оптимізації 
робочого часу, а також самостійного визначення 
працівником часу відпочинку; 3) вільний вибір 
робочого місця і спокійна робоча обстановка, 
зокрема зменшення ймовірності конфліктів 
із колегами і (або) керівництвом і можливість 
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вирішення сімейних проблем, наприклад, у разі 
потреби здійснення догляду за дітьми; 4) еко-
номічні фактори, зокрема скорочення витрат 
на поїздки на роботу чи на харчування; 5) мож-
ливість роботи без укладання довгострокового 
трудового договору у разі небажання зв’язувати 
себе тривалими формами співробітництва як 
працівником, так і роботодавцем [8]. Водночас 
основними правовими проблемами дистан-
ційної зайнятості названо такі: а) неврегульо-
ваність цього питання відповідно до потреб 
суспільних відносин, б) проблема укладення 
трудового договору, його форми і змісту під час 
дистанційної зайнятості, в) забезпечення рів-
ності прав дистанційних працівників із іншими 
працівниками, г) дотримання вимог до охорони 
праці дистанційними працівниками, д) визна-
чення місця роботи, е) проблема захисту 
інформації, є) встановлення та обліку робочого 
часу та його оплати, ж) поєднання дистанцій-
ної форми праці з іншими видами зайнятості, 
з) проблема участі дистанційних працівників 
у профспілкових організаціях, и) стимулювання 
розвитку дистанційної зайнятості [9, c. 85].

Висновки і пропозиції. Підтримуючи позиції 
науковців, ми вважаємо, що дистанційна зайня-
тість працівників є потрібною формою трудових 
відносин, адже вона несе позитивні зміни як 
для працівників і роботодавців, так і держави 
загалом. На нашу думку, введення у дію Закону 
України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів щодо удосконалення правового 
регулювання дистанційної роботи» є позитив-
ним кроком, оскільки дистанційна робота сприяє 
розвитку нових форм трудових відносин, стабі-
лізації економіки та має всі шанси стати світо-
вим трендом на найближчі роки, хоча і потре-
бує подальшого законодавчого врегулювання, 
адже не всі питання ще є вирішеними. Зокрема, 
нагальним є забезпечення належних умов захи-
сту прав і свобод сторін правовідносин у сфері 
дистанційної зайнятості, а також потреба у вре-
гулюванні низки питань щодо поширення на 
працівника правил внутрішнього трудового 
розпорядку, порядку і строків виконання пра-
цівниками роботи; порядку постановки завдань 
і контролю за їхнім виконанням; порядку, стро-

ків і розміру виплати працівникам компенсації 
за використання обладнання і засобів, що нале-
жать їм.
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Saichenko Ya. V. Distance work as one of the forms of non-standard employment:  
legal aspect

The article is devoted to one of the forms of non-standard employment – teleworking, which 
as a result of scientific and technological progress and expansion of the labor market, including in 
the framework of international cooperation, as well as in connection with the COVID-19 outbreak, 
becomes especially relevant. It is noted that non-standard forms of employment have always been 
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the object of close attention of scientists, but still there is no consensus on their definition, characteristics, 
classification and legal nature, there is no official definition of “non-standard employment” (for 
example, in the legal encyclopedia it is considered as a form of involvement of persons in work, 
which is a manifestation of increasing flexibility and individualization of labor relations, the essence 
of which is to distinguish one of any features from the standard model of regulation of relations 
between participants in the labor process., work under the direct supervision of one employer in 
the premises belonging to him at one workplace, subject to the rules of internal labor regulations 
and inclusion in the workforce).

The points of view of scientists on the positive and negative aspects of telework as one of the forms 
of non-standard employment are given. Despite its shortcomings, the importance of telecommuting, 
which is becoming important today during the pandemic, is emphasized. It is noted that the enactment 
of the Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts to Improve the Legal Regulation 
of Telework” is a positive step, as teleworking is an extremely necessary form of labor relations, 
brings positive changes for both employees and employers, promotes development new forms 
of labor relations, stabilization of the economy and has every chance to become a global trend in 
the coming years. Although it needs further legislative settlement, not all issues have been resolved 
yet. In particular, it is urgent to ensure proper conditions for protection of the rights and freedoms 
of the parties in the field of remote employment, decent working conditions, social and legal 
guarantees, compliance with safety requirements, legislation regulating the rules, obligations 
and conditions of contracts with teleworkers.

Key words: employee, employer, non-standard employment, teleworking, labor legislation, 
coronavirus pandemic (COVID-19).



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

26

УДК 349.2:349.3
DOI https://doi.org/10.32840/1813-338X-2021.4.5

О. В. Тищенко
доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

С. М. Черноус
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Л. Г. Дунаєвська
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики 
та права соціального забезпечення

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПРИНЦИП СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ: 
ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
У статті досліджується проблематика соціально-правових та ментальних особли-

востей реалізації соціального захисту та соціальної підтримки державними інститутами 
й інститутами громадянського суспільства України вразливих категорій населення: осіб 
похилого віку, осіб з інвалідністю. Порушуються проблеми сучасного ринку праці, в аспекті 
неправомірного поширення дискримінаційного явища ейджизму, за допомогою якого ство-
рюються умови, що перешкоджають реалізації особами похилого віку права на працю. Роз-
глядаються основні засади соціального захисту ветеранів праці й інших громадян похилого 
віку в Україні, зокрема наголошується на позитивних змінах у вітчизняному законодавстві 
щодо цього питання в частині заборони розірвання трудового договору з ініціативи робо-
тодавця на підставі досягнення працівником пенсійного віку та наявності права на повну 
пенсію по старості. Також розкриваються проблеми бідності серед громадян похилого віку 
як тенденції, що породжена кризовими явищами ринку праці і недосконалістю соціальної 
політики держави.

Окрім того, у статті значна увага приділяється соціально-правовому становищу осіб 
з інвалідністю в контексті забезпечення рівних можливостей та соціалізації в усі сфери 
життя суспільства та держави. Акцентується увага на ефективності толерантно-про-
світницької діяльності державних та громадських правозахисних організацій, спрямованих 
на запобігання таким неприпустимим явищам, як відносницькі та середовищні бар’єри, що 
заважають особам з інвалідністю повноцінно долучатись до процесів, що відбуваються 
в суспільстві.

Із критичного погляду аналізуються застарілі підходи щодо законодавчого визначення 
моделі інвалідності, яка тривалий час існувала в Україні.

Наголошується на перспективному значенні запровадження в Україні загальноєвропей-
ських підходів щодо Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності 
та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності.

Підкреслюється необхідність нагального вирішення проблем, які виникли у зв’язку з панде-
мією COVID-19 і стали додатковими перешкодами для життєдіяльності осіб з інвалідністю.

Резюмується потреба активного залучення до вирішення проблем соціального захисту 
вразливих верств населення інституцій громадянського суспільства. У статті розкрива-
ється авторське визначення поняття «принцип соціально-правової толерантності».

Ключові слова: особи похилого віку, ейджизм, особи з інвалідністю, бар’єрність, соціаль-
но-правова толерантність.
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Постановка проблеми. Людина в усіх про-
явах її щоденних прагнень насамперед істота 
соціальна, для якої соціум головна сфера жит-
тєдіяльності, сфера розвитку та становлення як 
особистості. Складний процес еволюції людства 
супроводжують тенденційні зміни й інноваційні 
зрушення у площині ментального світобачення, 
що зумовлює необхідність відкидання окремих 
закостенілих і архаїчних засад, на яких базу-
вався розвиток суспільства та держави в дале-
кому минулому. У цих умовах, коли нівелюється 
багато світоглядних положень та ідей, як ніколи 
гостро постає необхідність закріплення та тору-
вання найвищого ціннісного значення гума-
нізму, соціальної справедливості та соціаль-
но-правової толерантності як безпекових засад 
соціальної стабільності та благополуччя насе-
лення. Означені тенденції спонукають світову 
та вітчизняну наукову спільноту знову і знову 
поглиблюватися у вивчення теоретично-право-
вих проблем захисту соціальних прав людини, 
зокрема в частині ефективності механізму пра-
вового регулювання недопущення дискримі-
нації в усіх її негативних значеннях в аспекті 
соціальної захищеності осіб, які потребують 
суспільної та державної соціальної підтримки 
з огляду на їхнє особливе соціально-правове 
становище (похилий вік, інвалідність тощо).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Доктринальні та практичні проблеми реалізації 
соціально-правової толерантності в соціальних 
відносинах українського суспільства, зважа-
ючи на значущість цього питання, досліджу-
вали у своїх працях учені, які представляють 
фактично всі сфери наукового пізнання. Серед 
українських дослідників трудової та соціаль-
но-забезпечувальної сфери соціально-правову 
толерантність розглядали В. Андріїв, Н. Боло-
тіна, С. Венедиктов, С. Вишновецька, М. Іншин, 
О. Кучма, М. Іншин, О. Москаленко, О. Про-
цевський, І. Сахарук, С. Синчук, Л. Сіньова, 
Д. Сіроха, В. Щербина й інші. Проте новітні про-
цеси, викликані глобальними явищами сучас-
ного світу, як-от: ментальні зміни світобачення, 
соціально-економічні революції та пандемії 
(COVID-19), викликають потребу подальшого 
визначення й осучаснення орієнтирів щодо 
загальних засад функціонування ринку праці 
та системи соціального захисту демократичної 
цивілізованої держави проєвропейського спря-
мування.

Мета статті – дослідити проблеми реаліза-
ції принципу соціально-правової толерантно-
сті в українському суспільстві щодо тенденцій 

упровадження соціально-захисного механізму 
держави в частині недопущення дискримінації 
осіб похилого віку й осіб з інвалідністю на ринку 
праці та в інших сферах суспільного співжиття.

Виклад основного матеріалу. Практичний 
аналіз взаємин, що складаються на сучасному 
ринку праці України, дозволяє констатувати, 
що одним із найпоширеніших дискримінацій-
них проявів є явище ейджизму, неправомірного 
вирізнення за віковою ознакою. Коли вікова 
ознака незаконно слугує перепоною для реа-
лізації прав осіб, які досягли відповідного віку, 
у всіх сферах життя, зокрема й на ринку праці. 
Як тлумачиться у «Словнику ґендерних термі-
нів», ейджизм (від англ. аge – вік) – це створення 
стереотипів і дискримінація окремих людей або 
груп людей за віковою ознакою; ейджизм може 
проявлятися в різних формах, включаючи упе-
реджене ставлення, дискримінаційну практику 
або інституціональні заходи політики та прак-
тики, які сприяють закріпленню стереотипних 
уявлень [1]. За класифікацією Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я, до категорії людей 
похилого віку належать особи віком старше 
60 років, а саме: похилий вік – 60–75 років, 
старечий вік – 75–90 років, довгожителі – після 
90 років [2]. В Україні з 1993 р. діє Закон «Про 
основні засади соціального захисту ветеранів 
праці та інших громадян похилого віку в Укра-
їні» від 16 грудня 1993 р. № 3722–XII, яким 
визначено основні засади державної політики 
щодо ветеранів праці, інших громадян похилого 
віку і спрямування на формування в суспіль-
стві гуманного, шанобливого ставлення до них 
і забезпечення їх активного довголіття, а також 
гарантії рівних з іншими громадянами можли-
востей в економічній, соціальній, політичній 
сферах, сприятливих умов для повноцінного 
способу життя [2]. Заради справедливості варто 
відмітити, що саме в ч. 2 ст. 11 цього Закону 
було закріплено заборону відмови у прийнятті 
на роботу і звільнення працівника за ініціати-
вою власника або уповноваженого ним органу 
з мотивів досягнення пенсійного віку в разі 
наявності права на повну пенсію по старості, 
а також це слугувало внесенню відповідних 
змін до ст. 40 Кодексу законів про працю Укра-
їни щодо втрати чинності п. 1–1 цієї статті, яким 
передбачалося право роботодавця звільнити 
працівника у зв’язку з досягненням ним пенсій-
ного віку та права на пенсію [4]. Про фактичний 
стан реалізації захисту соціальних прав в Укра-
їні громадян похилого віку у 90-х та 2000-х рр. 
можемо зробити висновки на підставі аналізу 
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змісту Концепції демографічного розвитку на 
2005–2015 рр., затвердженої розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 р. 
№ 724-р, де зазначалося, що демографічне ста-
ріння, яке є невід’ємною частиною демографіч-
ного розвитку, зафіксовано в Україні в сере-
дині XX ст.: за період між переписами 1959 
та 2001 рр. частка осіб віком 60 років і старше 
зросла з 10,5 до 21,4%. У сучасних умовах осо-
бливостями цього процесу, зокрема, є старіння 
майже суто через зниження народжуваності, 
а не через підвищення тривалості життя у стар-
ших вікових групах, різка нерівномірність ста-
ріння за типами населених пунктів (за даними 
перепису 2001 р., частка осіб віком 60 років 
і старше в містах становила 19,1%, а в сільській 
місцевості – 26,1%) та за статтю (на 100 жінок 
віком 60 років і старше припадає 56 чоловіків, 
зокрема в містах – 59, а в селах – 54). Зростання 
частки осіб пенсійного віку призводить до збіль-
шення обсягів споживання суспільних ресурсів 
на соціальне забезпечення у старості. За умов 
обмеженості таких ресурсів поширюється бід-
ність та поглиблюється соціальна нерівність за 
віком. Бідність населення похилого віку зумов-
лює посилення тиску осіб пенсійного віку на 
ринок праці та додаткові матеріальні обов’язки 
працездатного населення [5]. Попри всі законо-
давчі ініціативи, окреслена ситуація не сприяла 
реалізації захисту трудових прав осіб похилого 
віку і поглиблювала дискримінаційні прояви 
у трудових правовідносинах. Варто погодитися 
з думкою дослідника В. Біскуна, який підкрес-
лює, що в сучасному суспільстві складаються 
упереджені стереотипи старості, які негативно 
відбиваються не тільки на людях похилого віку, 
але й на всій культурі суспільства загалом. 
У суспільстві, як слушно вказує вчений, поши-
рені категоричні судження стосовно людей 
похилого віку: старий працівник неефективний; 
старого вчити, що мертвого лікувати; старше 
покоління в ринковій економіці – це додаткове 
«навантаження» на суспільство [6, с. 40–41]. 
Хибне суспільне світобачення, яке пропагує 
ейджизм, є яскравим проявом попирання ідео-
логії гуманізму та толерантності, на якій базу-
ються всі концептуальні основи та стратегії роз-
витку демократичних держав.

На жаль, також не викликає ейфорії пошук 
реальних прогресивних тенденцій у цьому 
питанні натепер. І хоча останнім часом, за 
даними Державної служби статистики України, 
попри пандемію у зв’язку з COVID-19, відбу-
вається поступове зростання рівня зайнятості 

серед громадян усіх вікових груп, щодо осіб 
віком 40–49 років цей показник скоротився із 
79,4% до 78,7%. Найвищий рівень зайнято-
сті спостерігається серед осіб віком від 35 до 
50 років (майже 80%), а найнижчий – серед осіб 
віком 60–70 років (14%) та 15–24 роки (31%). 
Низький рівень зайнятості молоді зумовлений 
тим, що значна кількість осіб у цьому віці навча-
ються та не входять до складу робочої сили [7]. 
Як бачимо, проблема ейджизму не лише зали-
шається актуальною для літніх людей, а також 
все активніше торкається молоді, яка не може 
реалізувати себе на ринку праці з огляду на 
відсутність досвіду роботи. У зв’язку із цим 
19 березня 2021 р. Організація Об’єднаних 
Націй оприлюднила Звіт, присвячений про-
блемі ейджизму у світі. У Звіті підкреслюється, 
оскільки країни прагнуть оговтатися від панде-
мії, люди різного віку будуть продовжувати сти-
катися з різними формами ейджизму. Молодші 
працівники можуть мати ще менше шансів 
отримати роботу. Працівники похилого віку 
можуть стати метою скорочення робочої сили. 
Ейджизм часто настільки поширений і при-
йнятий у наших поглядах, політиці, законах 
та інститутах, що ми навіть не визнаємо його 
шкідливого впливу на нашу гідність і права [8]. 
Це чинить шкідливий вплив на соціально-еко-
номічний розвиток загалом, адже завдає втрат 
як морального, так і матеріального характеру 
значній частині населення.

У сучасних умовах серйозні виклики в аспекті 
захисту від дискримінаційних дій стосуються 
також осіб, які потребують посиленої уваги 
суспільства та держави у зв’язку зі станом здо-
ров’я. Насамперед ідеться про осіб з інвалідні-
стю. За моніторингом, проведеним Державною 
службою статистики України, в Україні станом 
на червень 2021 р. проживає 2 млн 703 тисячі 
осіб з інвалідністю, серед них: 222,3 тисячі 
осіб, яким встановлена 1-а група інвалідності, 
900,8 тисяч осіб із 2-ю групою інвалідності, 
1 млн 416 тисяч осіб з інвалідністю 3-ї групи. 
За даними Державної служби статистики Укра-
їни, у нашій державі налічується 163,9 тисяч 
дітей з інвалідністю [9]. Як записано у преам-
булі Конвенції про права осіб з інвалідністю, 
затвердженій Організацією Об’єднаних Націй 
13 грудня 2006 р., ратифікованій Законом Укра-
їни від 30 вересня 2016 р. [10], інвалідність – це 
поняття, яке еволюціонує, інвалідність є резуль-
татом взаємодії, яка відбувається між людьми, 
які мають порушення здоров’я, і відносниць-
кими та середовищними бар’єрами, яка зава-
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жає їхній повній та ефективній участі в житті 
суспільства нарівні з іншими [11]. Резолюцією 
Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних 
Націй А/RES/47/3 від 14 жовтня 1992 р. було 
встановлено Міжнародний день людей з інва-
лідністю, який відзначається 3 грудня [12]. 
Резолюцією 48/96 Генеральної Асамблеї ООН 
від 20 грудня 1993 р. затверджені «Стандартні 
правила забезпечення рівних можливостей для 
інвалідів», у п. 15 яких зазначено, що цілі цих 
Правил полягають у тому, щоб досягти такого 
становища, за якого дівчата, хлопчики, чоло-
віки та жінки, які мають інвалідність, мають 
всі права, що й інші члени суспільства. У всіх 
країнах світу все ще існують перепони, які не 
дозволяють особам з інвалідністю реалізувати 
повною мірою свої права й обов’язки, здійсню-
вати свої права та свободи, перешкоджають 
їхній повноцінній участі в суспільному житті. 
Обов’язок держав полягає в тому, щоб ужи-
вати необхідних заходів для усунення всіх цих 
перешкод. Особи з інвалідністю та їх органі-
зації повинні відігравати активну роль у цьому 
процесі як повноправні партнери. Створення 
рівних можливостей для осіб з інвалідністю 
є важливим вкладом у загальні зусилля, спря-
мовані на мобілізацію людських ресурсів у всіх 
країнах світу. Особливу увагу варто звертати на 
такі групи населення, як жінки, діти, престарілі, 
бідні верстви населення, працівники-мігранти, 
особи, які страждають двома або декількома 
видами інвалідності, корінні жителі, національні 
меншини. Окрім того, налічується значна кіль-
кість біженців з інвалідністю, які потребують 
допомоги й уваги [13]. Зміни суспільної психо-
логії в напрямі розуміння необхідності забез-
печення реалізації дієвої практичної політики 
захисту прав осіб з інвалідністю мають почина-
тися з морально-етичних виховних процесів, які 
торкаються всіх членів суспільства незалежно 
від віку. Проводити й ініціювати ідеологію толе-
рантності до осіб з інвалідністю повинні дер-
жавні та недержавні інститути, які формують 
соціальну політику. Натепер в Україні функціону-
ють приблизно 120 всеукраїнських громадських 
організацій, які представляють інтереси різних 
категорій осіб з інвалідністю та здійснюють 
контроль за дотриманням їхніх прав [14]. Ваго-
мим результатом ефективної толерантно-про-
світницької діяльності державних та громад-
ських правозахисних організацій стала заміна 
у 2017 р. в нормативних актах України поняття 
з дискримінаційним звучанням «інвалід» на 
поняття «особа з інвалідністю» [15]. Наголо-

шуючи на великому значенні такого рішення, 
необхідно звернути увагу на те, що класичним 
прикладом тяганини в цьому питанні є те, що 
назва Фонду соціального захисту осіб з інва-
лідністю як неприбуткової бюджетної установи, 
діяльність якої спрямовується, координується 
та контролюється Міністерством соціальної 
політики України, в аспекті вживання поняття 
«особи з інвалідністю» була здійснена наказом 
Міністерства соціальної політики України № 411 
від 19 липня 2021 р. [16], тобто через три роки 
після внесення відповідних змін у Закон України 
«Про основи соціальної захищеності осіб з інва-
лідністю» та інші нормативні акти, які регулюють 
особливості соціального захисту цієї категорії 
осіб. Такий підхід є показовим в аспекті бага-
тьох процесів, які стосуються реалізації захисту 
прав осіб з інвалідністю, коли вагомі ініціативи 
впроваджуються із запізненням.

В Україні тривалий час існують архаїчні під-
ходи щодо медичної моделі інвалідності, згідно 
з якою відбувався і відбувається дискримінаці-
йний поділ членів суспільства, умовно кажучи, 
на хворих та здорових. Це чітко простежується 
як зі змісту Закону України «Про основи соці-
альної захищеності осіб з інвалідністю», так 
і з положень постанови Кабінету Міністрів 
України від 3 грудня 2009 р. № 1317 «Питання 
медико-соціальної експертизи». На поступове 
реформування такого стану речей спрямоване 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 
28 грудня 2017 р. № 1008, яким був затвердже-
ний План заходів із впровадження Міжнарод-
ної класифікації функціонування, обмежень 
життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної 
класифікації функціо нування, обмежень жит-
тєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків. Одним 
з очікуваних результатів упровадження Міжна-
родної класифікації функціонування є узго-
дження дій щодо впровадження міжнародних 
класифікацій із рекомендаціями Всесвітньої 
організації охорони здоров’я шляхом співпраці 
з Бюро Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я в Україні [17]. Наказом Міністерства охо-
рони здоров’я України від 21 грудня 2018 р. 
№ 2449 було затверджено Переклад Міжна-
родної класифікації функціонування, обме-
жень життєдіяльності та здоров’я та Міжнарод-
ної класифікації функціонування, обмежень 
життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків 
[18], що має сприяти пришвидшенню впрова-
дження в Україні прогресивної медичної 
моделі, яка діє в більшості країн світу. Відпо-
відно до засад Міжнародної класифікації функ-
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ціонування, обмежень, життєдіяльності та здо-
ров’я, до контекстуальних чинників впливу на 
людину у процесі її життєдіяльності відносять 
фактори навколишнього середовища, які ста-
новлять фізичне, соціальне середовище 
та середовище відносин і настанов, у яких 
люди живуть і проводять своє життя. Ці чин-
ники є зовнішніми для окремих осіб і можуть 
мати позитивний чи негативний вплив на 
результат діяльності особи як члена суспіль-
ства, здатність особи виконувати дії чи 
завдання, а також на функції або структуру 
організму людини. (1) Чинники навколишнього 
середовища організовані у класифікацію, щоб 
зосередитися на двох різних рівнях, як-от: 
a) індивідуальний – у безпосередньому ото-
ченні особи, включаючи такі параметри, як дім, 
робоче місце та школа. Включені на цей рівень 
фізичні та матеріальні особливості навколиш-
нього середовища, з якими стикається особа, 
а також безпосередній контакт з іншими 
людьми, як-от родина, знайомі, однолітки 
та незнайомі люди; b) соціальний – офіційні 
та неофіційні соціальні структури, послуги 
та загальні підходи або системи у спільноті чи 
суспільстві, що впливають на людей. Цей 
рівень включає організації та послуги, пов’язані 
з робочим середовищем, діяльністю громад, 
державними установами, комунікацією і тран-
спортними послугами, неформальними соці-
альними мережами, а також законами, норма-
тивними актами, формальними та нефор- 
 маль ними правилами, ставленнями й ідеоло-
гіями [19, с. 17–18]. На створення умов для 
реалізації особами з інвалідністю гарантова-
них їм прав та свобод, підвищення рівня 
доступності для таких осіб соціальних, медич-
них, освітніх та інших послуг, створення безпе-
решкодного середовища спрямований Указ 
Президента України «Про підвищення ефек-
тивності заходів у сфері прав осіб з інвалідні-
стю» від 3 грудня 2019 р. № 875. Цим Указом 
було рекомендовано органам місцевого само-
врядування вжити в установленому порядку 
заходів щодо: 1) забезпечення доступності 
будівель, споруд і приміщень закладів загаль-
ної середньої освіти згідно з державними буді-
вельними нормами і стандартами з метою 
створення безбар’єрного архітектурного сере-
довища для осіб з інвалідністю й інших мало-
мобільних груп населення; 2) перевезення 
учнів до закладів початкової та базової серед-
ньої освіти й у зворотному напрямку тран-
спортними засобами, пристосованими для 

перевезення осіб, які пересуваються на коліс-
них кріслах; 3) належного матеріально-техніч-
ного та кадрового забезпечення діючих інклю-
зивно-ресурсних центрів і ресурсних центрів із 
підтримки інклюзивної освіти, створення 
мережі таких центрів відповідно до реальних 
потреб; 4) включення до умов проведення 
земельних торгів щодо земельних ділянок 
комунальної форми власності для розміщення 
на них малих архітектурних форм і тимчасових 
споруд для провадження підприємницької 
діяльності, вимог стосовно здійснення облаш-
тування таких малих архітектурних форм і тим-
часових споруд з урахуванням потреб відпо-
відно до державних будівельних норм, 
стандартів і правил щодо доступності для 
маломобільних груп населення [20]. Необхідно 
звернути увагу на те, що 1 червня 2007 р. 
набули чинності Державні будівельні норми 
України «Доступність будинків і споруд для 
маломобільних груп населення, затверджені 
наказом Міністерства будівництва та архітек-
тури та житлово-комунального господарства 
від 2 листопада 2006 р. № 362 (далі – 
ДБНВ.2.2–17:2006). Згідно з пп. 4.3, 4.4. 
Загальних положень ДБНВ.2.2–17:2006, під 
час проєктування об’єктів, доступних для 
маломобільних груп населення, повинні бути 
забезпечені: доступність місць цільового відві-
дування і безперешкодність переміщення все-
редині будинків і споруд; безпека шляхів руху 
(зокрема, евакуаційних), а також місць прожи-
вання, обслуговування, прикладення праці; 
своєчасне отримання маломобільними гру-
пами населення повноцінної і якісної інформа-
ції, яка дозволяє орієнтуватися у просторі, 
використовувати обладнання (зокрема, для 
самообслуговування), отримувати послуги, 
брати участь у трудовому і навчальному про-
цесах; зручність і комфорт середовища життє-
діяльності. Проєктні рішення об’єктів, доступ-
них для осіб з інвалідістю, не повинні 
обмежувати умови життєдіяльності інших груп 
населення, а також ефективність експлуатації 
будинків. Із цією метою варто проєктувати 
адаптовані до потреб осіб з інвалідністю уні-
версальні елементи будинків і споруд, які вико-
ристовуються всіма групами населення. Необ-
хідність застосування спеціалізованих 
елементів, що враховують специфічні потреби 
осіб з інвалідністю, установлюється завданням 
на проєктування [21]. Проте багато проблем 
у сфері захисту прав осіб з інвалідністю зали-
шаються невирішеними. Варто погодитися 
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з Уповноваженим Президента України з прав 
людей з інвалідністю, президентом Національ-
ного паралімпійського комітету Валерієм Суш-
кевичем, що складний процес реформування 
медицини не врахував потреби людей з інва-
лідністю. Практично всі норми, які стосуються 
доступності лікарів, доступності охорони здо-
ров’я для людей з інвалідністю, для дітей 
з інвалідністю, є величезною проблемою. Як 
приклад В. Сушкевич наводить села, у яких 
інфраструктура зовсім не адаптована для 
людей з інвалідністю, зокрема для осіб на віз-
ках, із протезами тощо [22, с. 5]. Як зазначено 
в Національній стратегії зі створення без-
бар’єрного простору в Україні на період до 
2030 р., затвердженій розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. 
№ 366-р, натепер більшість об’єктів фізичного 
оточення не є адаптованими для переміщення/
користування ними осіб з інвалідністю й інших 
маломобільних груп населення. Переважна 
частина громадського транспорту (автобуси, 
тролейбуси, трамваї), а також міжміського, 
міжнародного авто- та залізничного сполу-
чення є застарілою та недоступною, що уне-
можливлює перевезення осіб з інвалідністю 
й інших маломобільних груп населення (від-
сутні пандуси, облаштовані місця для осіб із 
числа маломобільних груп населення, вказів-
ники, звукові сигнали, титрована інформація 
тощо). Ключовими причинами даної проблеми 
є відсутність системи моніторингу, недоскона-
лість відповідної нормативно-правової та нор-
мативної бази, відсутність кваліфікованих 
кадрів [23]. Тобто, як визнається у програмних 
урядових документах, досить повільною 
є динаміка реалізації в Україні сприяння адап-
тації – пристосуванню середовища життєді-
яльності, будинків і споруд до потреб для осіб 
з інвалідністю, як маломобільних груп насе-
лення, що відчувають труднощі в самостійному 
пересуванні, одержанні послуги, необхідної 
інформації або в орієнтуванні у просторі. 
Пілотним проєктом для реалізації завдань 
Національної стратегії зі створення безбар’єр-
ного простору в Україні на період до 2030 р. 
став міжнародний аеропорт «Бориспіль». 
У межах проєкту було закуплено відповідне 
обладнання та створено окремий коридор для 
проходження авіаційної безпеки для окремих 
категорій населення. Окрім того, було прове-
дено спільний аудит Міністерства інфраструк-
тури України з Дитячим фондом Організації 
Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) та незалежними 

експертами, до яких увійшли батьки, які вихо-
вують дітей з інвалідністю. Одними із головних 
напрямів роботи є: створення простору для 
вільного, самостійного пересування й отри-
мання послуг пасажирами маломобільних 
груп, встановлення чи покращення пандусів 
та ліфтів, розширення вхідних зон, встанов-
лення тактильної плитки тощо [24].

Нещодавно в Україні було презентовано 
електронну версію «Довідника безбар’єр-
ності» як спонукання і заклик до безбар’єрної 
мови. Довідник безбар’єрності має виконувати 
ефективну просвітницьку та виховну функції 
в аспекті толерантного ставлення до всіх чле-
нів суспільства, зокрема і до осіб з інвалідністю. 
Як підкреслено в «Довіднику безбар’єрності», 
є бар’єри фізичні, просторові. Але є бар’єри 
економічні й освітні, коли в людини немає мож-
ливостей отримати гідну роботу чи доступ до 
якісної освіти через те, що вона якось відрізня-
ється. Є бар’єри у ставленні до людини через 
окремі ознаки (вік, стать, колір шкіри, мова), 
коли вона відчуває своє виключення із соціуму 
і не має можливості реалізувати свої амбіції 
та громадянські права. Втрачений потенціал – 
це втрачені можливості для всіх нас [25]. Ефек-
тивний результат буде лише тоді, коли кожен 
свідомий член суспільства прочитає й обдумає 
глибокий зміст хоча б одного з понять, наве-
дених у «Довіднику безбар’єрності». Просвіт-
ницькі ідеї починають працювати лише за умов 
усвідомлення всіма їхньої значущості.

Проблема підвищення загальносистемної 
доступності для осіб з інвалідністю та забез-
печення всебічного захисту їхніх прав погли-
билася у світі з початком пандемії, що спо-
нукало Генерального секретаря Організації 
Об’єднаних Націй Антоніо Гуттеріша в червні 
2019 р. оголосити про початок реалізації Стра-
тегії Організації Об’єднаних Націй з інтеграції 
осіб з інвалідністю (далі – Стратегія). Як запи-
сано в додатках до Стратегії, де визначаються 
поняття, поняття «інтеграція осіб з інвалідні-
стю» включає в себе забезпечення конструк-
тивної участі людей із різними формами інва-
лідності, заохочення і врахування їхніх прав 
у роботі Організації, розроблення орієнтованих 
на осіб з інвалідністю програм і пов’язаних із 
питаннями інвалідності аспектів відповідно до 
Конвенції про права осіб з інвалідністю. Для 
здійснення цього необхідні розроблення і реа-
лізація послідовного і систематичного підходу 
до вивчення питання інтеграції осіб з інвалід-
ністю в усіх напрямах роботи та програмної 
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діяльності як усередині Організації, так і за її 
межами [26]. Пандемія ще більше ускладнила 
і без того непросте становище осіб з інвалідні-
стю в Україні. Необхідні для запобігання поши-
ренню коронавірусної хвороби обмеження, 
що були введені під час локдауну, щодо руху 
громадського транспорту, доступу до лікарень 
та реабілітаційних установ, на жаль, створили 
додаткові перешкоди для життєдіяльності 
осіб з інвалідністю. За даними, наведеними 
в інформаційній записці, підготовленій Моніто-
ринговою місією Організації Об’єднаних Націй 
з прав людини в Україні, призупинення плано-
вого лікування й очних консультацій у лікарів 
і закриття деяких лікарень для всіх пацієнтів, 
окрім хворих на COVID-19, сильно вплинуло 
на осіб з інвалідністю. У Чернівцях, наприклад, 
медичний заклад, найбільш доступний для 
людей з інвалідністю, під час карантину був 
закритий майже три місяці. Особи з порушен-
нями слуху та літні особи з інвалідністю стика-
лися з перешкодами в отриманні консультацій 
через Інтернет або по телефону, які інколи були 
єдиним способом проконсультуватися в медич-
них працівників через призупинення особистих 
відвідувань. Хоча в більшості регіонів надання 
основних медичних послуг, зокрема очних кон-
сультації, відновлено, важливо забезпечити, 
щоб подальші заходи реагування на пандемію 
не обмежували доступ людей з інвалідністю 
до вкрай потрібних їм послуг з охорони здо-
ров’я, які не стосуються COVID-19 [27]. Тобто 
проблеми реалізації прав і отримання соціаль-
них послуг осіб з інвалідністю в сучасних умо-
вах загострили ізольованість та відчуженість 
осіб з інвалідністю в суспільстві. Це не лише 
не сприяє поширенню толерантності у громаді 
та суспільстві загалом, а навпаки, загострює 
наявні проблеми нівелювання гуманістичних 
тенденцій розвитку соціально орієнтованої 
держави.

Висновки і пропозиції. На підставі аналізу 
окремих аспектів соціально-правових відносин, 
які складаються нині в Україні щодо менталь-
ного розуміння й усвідомлення суспільством 
значення активного впровадження в життя 
принципу соціально-правової толерантності як 
базової основи цивілізованої та демократичної 
держави, варто зазначити таке.

1. Принцип соціально-правової толерант-
ності – це соціально-гуманістична ідея, засада, 
сутність якої полягає в людиноцентриських 
основах співіснування в суспільстві, які поляга-
ють у втіленні в життя практики рівного та поваж-

ливого сприйняття ціннісних різноманітностей 
суспільства, духовних, ментальних та фізичних 
особливостей інших людей із повагою, терпимі-
стю та розумінням.

2. Глобальна криза, спричинена пандемією 
коронавірусної хвороби COVID-19, вплинула 
на загальний процес реалізації прав вразливих 
верств населення, насамперед осіб похилого 
віку, осіб з інвалідністю, у частині запобігання 
негативним проявам дискримінації (ейджизм, 
безробіття, відчуженість, соціальна ізольова-
ність, бар’єрність тощо) цих категорій насе-
лення, а також здійснення суспільної та дер-
жавної підтримки з метою їхньої соціалізації на 
ринку праці.

3. Породжене складними пандемічними 
сучасними умовами явище соціального дис-
танціонування не повинно перешкоджати жит-
тєдіяльності осіб похилого віку, осіб з інвалідні-
стю, а навпаки, має зумовлювати необхідність 
організації дієвої системи соціально-правового 
захисту в частині надання комплексних соціаль-
них послуг підтримки у громадах. Безпомічна 
старість, самотність, інвалідність не повинні 
стати головними чинниками, які характеризують 
життя значної частини населення нашої дер-
жави. Соціальна відповідальність суспільства 
полягає у сприйнятті проблем усіх і кожного як 
соціальних викликів, що потребують нагального 
вирішення.
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Tyshchenko О. V., Chernous S. M., Dunaievska L. H. The principle of socio-legal tolerance: 
urgent issues

The article researches the issues of social, legal and mental peculiarities of social security 
implementation as well as social assistance by the state institutions and public institutions of Ukraine 
to vulnerable populations, namely, elderly people and people with disabilities. The problems 
of the modern labor market are emphasized due to the aspect of unlawful spread of discriminatory 
phenomenon of ageism resulted in restriction the enjoyment by the elderly people of their right to 
work. The basic principles of social security of elderly people and veterans of labor are considered, 
in particular, the positive changes in domestic legislation as for the terms of prohibition to terminate 
the employment contract at the employer’s initiative based on the retirement age of an employee 
and eligibility of right to old age security pension. The problems of poverty of elderly people are 
also covered in view of the fact that it has been the tendency caused by the crisis of labor market 
and imperfection of social policy of the state.

Considerable attention is also paid to social and legal status of people with disabilities in the context 
of ensuring equal opportunities and socialization in all spheres of society and the state. The emphasis 
is placed on the effectiveness of tolerant and educational activity of state and public law enforcement 
agencies aimed at elimination of such unacceptable phenomena as relative and social barriers that 
prevent disabled people from taking part in social processes.

Outdated approaches to the legislative definition of a disability model that has existed in Ukraine 
for a long period of time are critically analyzed.

The article stresses the perspective importance of implementation in Ukraine of the European 
approaches to the International Classification of Functioning, Disability and Health.

The urgent need to address the challenges posed by the COVID-19 pandemic resulted in additional 
barriers for social life of people with disabilities is emphasized in the research.

The article summarizes the need for active involvement of public institutions in dealing with 
problems of social security of vulnerable populations as well as provides the authors’ definition 
of the concept of “the principle of socio-legal tolerance”.

Key words: elderly people, ageism, people with disabilities, barriers, principle of socio-legal 
tolerance.
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ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
У статті проаналізовані бюджетно-правові принципи. Визначено поняття принципів 

права, їхнє значення для правової системи загалом. Проаналізовано українське законодав-
ство, на основі якого можна виділити принципи бюджетного права, а також зазначено, чим 
відмінні принципи саме бюджетного права в системі фінансових правовідносин. Обґрунто-
вано, що практика реалізації бюджетних відносин свідчить, що учасники бюджетної діяль-
ності внаслідок регулювання бюджетних відносин захищеності не отримують. Оскільки 
за визначенням правові принципи є не лише основами або положеннями, а й також ідеа-
лами правового регулювання бюджетних відносин, то варто визначити принцип правової 
захищеності як принцип бюджетного права. Принцип правової захищеності в бюджетному 
праві встановлює, що бюджетні призначення й асигнування повинні складатися, затвер-
джуватися та використовуватися відповідно до бюджетного законодавства, мета полягає 
в тому, щоб здійснити державні програми, які стосуються соціального захисту, і доводити 
до розпорядників бюджетних коштів у визначених та профінансованих трансфертах із дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам або в міжбюджетних угодах. На основі проведеного 
аналізу з’ясовано, що загальні принципи бюджетного права – це такі, дія яких поширюється 
на всі інститути, що становлять структуру бюджетного права як підгалузі фінансового. 
Із цих позицій формується система принципів бюджетного права, що мають вертикальну 
ієрархічну структуру, тобто вони спираються на загальноправові принципи (законність, 
верховенство права, рівність, єдність, відповідальність тощо) і на загальні фінансово-пра-
вові (плановість, самостійність суб’єктів фінансових правовідносин, прозорість і глас-
ність, публічність фінансових ресурсів, федералізм тощо), які реалізуються в бюджетних 
правовідносинах. У статті стверджено, що оскільки бюджетне право є підгалуззю фінан-
сового, то деякі принципи в них, звісно ж, пересікаються. Однак бюджетне право також 
характеризується і власними принципами, що вирізняє цю галузь від інших галузей права. 
Зокрема, головною відмінністю є наявність принципу повного забезпечення надходжень до 
всіх бюджетів, а також оптимальне їх використання.

Ключові слова: принципи права, принципи бюджетного права, фінансове право, бюджетне 
право, бюджетні правовідносини. 

Постановка проблеми. Питання принципів 
права завжди було актуальним у юридичній 
науці, адже саме вони є тією основою та бази-
сом, на яких ґрунтуються практично всі норми 

права, галузі, узагалі вся правова система. Від 
того, як будуть дотримані ці принципи, залежа-
тиме й те, наскільки стабільною й ефективною 
буде національна правова система загалом. 
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Сьогодні не має одностайних поглядів нау-
ковців на визначення поняття «принципи 
бюджетного права», це відображається у визна-
ченнях. Так, А.О. Монаєнко визначає «принципи 
бюджетного права» як теоретично обґрунтовані 
та нормативно закріплені основи (ідеї, вимоги) 
сутності бюджетного права, які становлять його 
основний зміст і визначають загальну спря-
мованість правового регулювання бюджетної 
діяльності держави та муніципальних утворень, 
спрямовують бюджетну діяльність на досяг-
нення основних цілей та завдань» [7, с. 42]. 
Ю.Ю. Пустовіт надає визначення поняття «прин-
ципи бюджетного права», а саме – це зумовлені 
загальноправовими та загальносоціальними 
умовами науково обґрунтовані основні засади, 
вихідні положення, які визначають особли-
вості виникнення, розвитку та функціонування 
бюджетного права, є базою для розвитку інсти-
тутів бюджетного права, утілюють у собі цінно-
сті, що встановлюють правомірність поведінки 
суб’єктів бюджетних відносин та є критерієм 
бюджетно-правових норм [11, с. 5]. На думку ж 
І.О. Образцової, принципи бюджетного права 
і принципи бюджетного процесу потрібно роз-
межовувати, різниця полягає в тому, що прин-
ципи бюджетного права є основоположними 
началами, ідеями, вимогами сутності бюджет-
ного права, які становлять його головне призна-
чення та визначають загальну спрямованість 
правового регулювання бюджетної діяльності 
держави та муніципальних (самоврядних) утво-
рень, тобто вони притаманні насамперед сфері 
правотворчості [9, с. 91]. По суті, принципи 
бюджетного права – це визначальні норма-
тивні вимоги, які становлять засади існування 
бюджетного права і визначають механізм регу-
лювання бюджетної діяльності. Вони виявля-
ються у правотворчих і правозастосовних доку-
ментах та нормативних актах, що становлять 
бюджетне законодавство як результат прак-
тики бюджетної діяльності та її мети, реалізу-
ються у правосвідомості учасників бюджетного 
процесу тощо. Проте принципи бюджетного 
права і принципи бюджетного законодавства не 
тотожні [7, c. 30].

Сферу бюджетних правовідносин варто 
вважати дуже важливою та вагомою частиною 
фінансової сфери, адже саме бюджетні правові 
відносини мають безпосередній зв’язок із всією 
системою фінансів у державі. Отже, наскільки 
правильно будуть визначені принципи бюджет-
ного права, а головне – на якому рівні вони 
будуть дотримані, настільки ефективним буде 

правове регулювання фінансових правовідно-
син і бюджетних правовідносин як їхньої галузі.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання принципів бюджетного права 
досліджували такі науковці, як: Л.К. Воронова, 
О.П. Гетьманець, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький, 
М.П. Кучерявенко, А.О. Монаєнко, В.Д. Чернад-
чук та інші. Також деякі питання, що стосуються 
сучасних бюджетних правовідносин, розгля-
дали Т.А. Латковська, О.А. Музика-Стефанчук, 
О.П. Орлюк, Л.А. Савченко й інші. 

Мета статті полягає в аналізі класифікації 
принципів бюджетного права в системі фінан-
сового права, розгляді основних особливостей 
їхньої правової імплементації. 

Виклад основного матеріалу. Під прин-
ципами права можна розуміти такі керівні ідеї, 
якими характеризуються зміст права, його сут-
ність та призначення в суспільстві. Принципи 
покликані виражати правові закономірності, їх 
називають найбільш загальними нормами, що 
поширюються на всіх суб’єктів відносин та діють 
у всій сфері правового регулювання. Що стосу-
ється бюджетного права, то воно діє на підставі 
загальноправових, міжгалузевих та галузевих 
правових принципів, а також має свої принципи 
як підгалузь фінансового права [15, с. 110–111].

Загалом, з-поміж різних характеристик прин-
ципів права необхідно виокремити найістот-
нішу – регулятивну їхню функцію. Ця характерна 
функція принципів права виражається крізь 
призму їхньої імплементації у право та набуття 
ними статусу загальноправового визначення 
поведінки як загальних її правил, що засвідчу-
ють обов’язковий і владний виміри. Ці виміри 
імплементовані і в норми-принципи, і у прин-
ципи, що є похідними з норм. У такому контексті 
об’єктивна підстава принципів права полягає 
у відповідності власне суспільних відносин еко-
номіко-політичним та суспільно-ідеологічним 
процесам у державі. Доцільно зазначити, що 
«принципи права» є ідеологічним терміном, як 
підтвердження їхньої приналежності до форми 
суспільної свідомості, що позиціонуються як 
ідейні та керівні засади в суспільних відносинах.

Загальними принципами права називають 
такі, що є єдиними для абсолютно всіх галузей 
права та становлять основу як бюджетного права, 
так і кримінального, адміністративного, фінан-
сового, інших галузей права. Так, Р.В. Щупаків-
ський загальними принципами права визначає 
принципи, що постають притаманними праву 
загалом, такими, що діють у межах усіх галузей 
та інститутів права. Окрім того, він зауважує, що 
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загальні принципи поширюються на всі правові 
галузі й інститути, а також завдяки загальним 
принципам формуються основи не лише тлу-
мачення й утілення в життя правових положень 
законодавства, однак і безпосередньо проце-
дури нормотворчості. У цьому ракурсі, на пере-
конання дослідника, загальними принципами 
права (які сформульовано Конституцією Укра-
їни і здебільшого конституційними законами) 
відображається побудова правової системи; їм 
притаманне діяння однакового характеру сто-
совно всіх правових галузей, через що можна 
говорити про їхнє існування на загальноправо-
вому та галузевому рівнях, не здійснюючи змін 
у своєму змісті та власних характеристиках. До 
таких правових принципів пропонує віднести: 
верховенство права та закону; обумовленість 
дій суб’єктів правових відносин на засадах 
закону; пріоритет людських і громадських прав 
та свобод; рівність громадян перед законом; 
взаємну відповідальність держави та громадя-
нина; гуманізм та справедливість у взаєминах 
держави і громадян [14, с. 125–126].

Міжгалузеві принципи – це такі, що виража-
ють певні спільні риси в окремих галузях права, 
до них належать такі принципи: пріоритету пред-
ставницьких органів влади перед виконавчими, 
законності, державності, плановості, публіч-
ності та приватності, гласності, самостійності, 
а також єдності фінансової політики та грошо-
вої системи [3, с. 54–60]. Дуже важливим є і те, 
що ці принципи необхідно розглядати саме як 
такі, що є основою для регулювання бюджетних 
відносин у контексті того, що воно є підгалуззю 
фінансового права, адже саме завдяки цим 
принципам можливо правильно врегулювати 
суспільні відносини в галузі того, як функціонує 
бюджетна система України, бюджетний процес, 
особливості міжбюджетних відносин та відпо-
відальності суб’єктів, які порушили бюджетне 
законодавство [10, с. 212–280]. Загалом, прин-
ципи бюджетного права можна класифікувати за 
різними критеріями, є класифікація за формою 
нормативною закріплення, а саме, принципи 
поділяються на: такі, що закріплені в Консти-
туції України, та ті, що установлюються іншими 
нормативно-правовими актами, які регулюють 
бюджетне законодавство. 

Бюджетним кодексом України визначаються 
правові засади функціонування бюджетної сис-
теми України, її принципи, основи бюджетного 
процесу і міжбюджетних відносин, відповідаль-
ність за порушення бюджетного законодавства. 
У ст. 7 Бюджетного кодексу України визначено 

ключові принципи бюджетної системи, як-от: 
принцип єдності бюджетної системи Укра-
їни – єдність бюджетної системи України забез-
печується єдиною правовою базою, єдиною 
грошовою системою, єдиним регулюванням 
бюджетних відносин, єдиною бюджетною класи-
фікацією, єдністю порядку виконання бюджетів 
та ведення бухгалтерського обліку і звітності; 
принцип збалансованості – повноваження на 
здійснення витрат бюджету мають відповідати 
обсягу надходжень бюджету на відповідний 
бюджетний період; принцип самостійності – 
державний бюджет України та місцеві бюджети 
є самостійними; принцип повноти – до складу 
бюджетів підлягають включенню всі надхо-
дження бюджетів та витрати бюджетів, що здій-
снюються відповідно до нормативно-правових 
актів органів державної влади, органів влади 
Автономної Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування; принцип обґрунтованості – 
бюджет формується на реалістичних макропо-
казниках економічного і соціального розвитку 
України та розрахунках надходжень бюджету 
і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до 
затверджених методик та правил; принцип ефек-
тивності та результативності – під час складання 
та виконання бюджетів усі учасники бюджет-
ного процесу мають прагнути досягнення цілей, 
запланованих на основі національної системи 
цінностей і завдань інноваційного розвитку еко-
номіки, шляхом забезпечення якісного надання 
публічних послуг із залученням мінімального 
обсягу бюджетних коштів та досягнення макси-
мального результату з використанням визначе-
ного бюджетом обсягу коштів; принцип субсиді-
арності – розподіл видів видатків між державним 
бюджетом та місцевими бюджетами, а також 
між місцевими бюджетами ґрунтується на необ-
хідності максимально можливого наближення 
надання публічних послуг до їх безпосереднього 
споживача; принцип цільового використання 
бюджетних коштів – бюджетні кошти використо-
вуються тільки на цілі, визначені бюджетними 
призначеннями та бюджетними асигнуваннями; 
принцип справедливості і неупередженості – 
бюджетна система України будується на засадах 
справедливого і неупередженого розподілу сус-
пільного багатства між громадянами і територі-
альними громадами; принцип публічності та про-
зорості – інформування громадськості з питань 
бюджетної політики, складання, розгляду, 
затвердження, виконання державного бюджету 
та місцевих бюджетів, а також контролю за їх 
виконанням [2].
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Основною ознакою цих принципів є те, що 
вони характеризуються особливою системні-
стю, тобто їхній зміст дуже пов’язаний і з тими 
принципами, що є єдиними для всіх галузей 
права, і з тими, що притаманні лише бюджет-
ному праву. Зокрема, для прикладу, у згаданій 
вище статті Бюджетного кодексу закріплюються 
принципи, на які опирається бюджетна система 
України. Проте, на нашу думку, зміст цієї норми 
спрямований не лише на бюджетну систему як 
складову частину бюджетних правових відно-
син, але й на інші інститути, що функціонують 
у системі бюджетного права України. Зрештою, 
такі принципи, як: справедливості, неупередже-
ності, збалансованості повноважень, повноти, 
єдності бюджетної системи України та самостій-
ності, є основою не лише бюджетної системи, 
а й бюджетних процесуальних відносин узагалі, 
а також випливають зі змісту конституційних 
засад, на яких ґрунтується фінансова система 
і бюджетна система держави загалом.

Так, відповідно до ст. 95 Конституції Укра-
їни її бюджетна система будується на заса-
дах справедливого та неупередженого розпо-
ділу суспільного багатства між громадянами 
і територіальними громадами, стаття закріплює 
винятково законодавче та цільове регулювання 
будь-яких видатків держави на загальносу-
спільні потреби, розмір і цільове спрямування 
цих видатків; визначає підхід збалансованості 
бюджету; закріплює обов’язковість звітності 
і прозорості (оприлюднення) звітів про доходи 
і видатки державного бюджету України та міс-
цевих бюджетів [8, с. 27].

Класифікація принципів за сферою дії. 
На думку Ю.Ю. Пустовіт, за цим критерієм 
принципи бюджетного права поділяються на 
такі: а) дія яких поширюється на всі інститути 
бюджетного права (універсальні); б) дія яких 
поширюється на окремі інститути бюджетного 
права (спеціальні) [11, с. 12]. За таким крите-
рієм класифікації принципів бюджетного права 
можна розглянути принципи бюджетного права, 
що мають значення у правовому просторі, – 
загальні та спеціальні.

Система принципів бюджетного права, що 
охоплюють напрями реалізації бюджетних пра-
вовідносин, містить загальні принципи бюджет-
ного права (цілеспрямованість і правова 
визначеність бюджетних програм, строковість 
і періодичність, правова захищеність, узгодже-
ність бюджетної політики і юридична відпові-
дальність) та спеціальні принципи, які визна-
чаються за сферою функціонування інститутів 

бюджетного права (принципи бюджетно-мате-
ріальних відносин, принципи бюджетно-про-
цесуальних відносин, принципи міжбюджет-
них відносин та принципи відповідальності за 
порушення бюджетного законодавства). За цим 
критерієм спеціальні принципи, що їх законода-
вець визначає як принципи бюджетної системи 
України, тобто єдність бюджетної системи Укра-
їни, збалансованість бюджетних повноважень, 
самостійність бюджетів, публічність і прозорість, 
визначають засади правового регулювання 
матеріальних бюджетних відносин, а прин-
ципи повноти, обґрунтованості, ефективності 
та результативності, субсидіарності і цільового 
використання бюджетних коштів є процесуаль-
ними бюджетними відносинами [13, с. 51].

Також поширений у юридичній науці і поділ 
принципів за таким критерієм, як призначення 
принципу в регулюванні правовідносин. На 
думку А.М. Колодія, основні принципи права 
отримують специфічну модифікацію в галузях 
права у сфері правотворення, правореаліза-
ції та правоохорони. У сфері правотворення 
можна казати про відносно автономні принципи 
правотворчості, а серед них і законотворчості, 
у правореалізації – передусім про принципи 
правозастосування, у правоохоронній сфері – 
про принципи правосуддя та юридичної відпо-
відальності. У межах дії цих принципів їх можна 
назвати принципами правового регулювання, 
визнаючи особливу роль загальноправових 
(основних) принципів [5, с. 44]. Опираючись 
на цю теорію, принципи бюджетного права за 
призначенням у регулюванні бюджетних відно-
син на стадіях бюджетного процесу можна сха-
рактеризувати як правостворюючі, правозасто-
совні та правоохоронні.

Отже, правостворюючі принципи – це такі, 
на яких базуються основи законодавчого реґла-
ментування складання тих бюджетних проєктів, 
що є базисом бюджетної системи України, їх 
розгляду й ухвалення. Сюди належать прин-
ципи єдності національної бюджетної системи, 
збалансованості бюджетних повноважень, 
самостійності бюджетів, строковості, правової 
захищеності, багато інших, які спираються на 
загальноправові принципи. 

Правозастосовні принципи закріплюють 
правові засади організації виконання бюдже-
тів, сюди належать принципи повноти, обґрун-
тованості, ефективності та результативності, 
субсидіарності, цільового використання коштів. 
Правоохоронні принципи – це ті, що визнача-
ють засади реалізації повноважень учасни-
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ками бюджетного процесу, їхні права на захист 
бюджетних інтересів та задоволення потреб 
[12, с. 49‒51].

Висновки і пропозиції. У підсумку маємо всі 
підстави стверджувати, що оскільки бюджетне 
право є підгалуззю фінансового, то деякі прин-
ципи в них пересікаються. Однак бюджетне 
право також характеризується і власними 
принципами, що відрізняє цю галузь від інших 
галузей права. Зокрема, головною відмінністю 
є наявність принципу повного забезпечення 
надходжень до всіх бюджетів, а також опти-
мального їх використання. 

Окрім того, що стосується правового закрі-
плення принципів у бюджетному законодавстві, 
то воно є неповним, адже у ст. 7 Бюджетного 
кодексу закріплені лише ті принципи, які сто-
суються бюджетної системи. На нашу думку, 
варто доповнити вказану статтю деякими 
принципами, які регулювали б інші інститути 
бюджетного права, адже вони повинні відобра-
жати не лише матеріальні відносини, а й також 
увесь процес бюджетного права.
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Blikhar M. М., Rudnytska Yu. S. Classification of principles of budget law as a branch 
of financial law

The article analyzes the budgetary and legal principles. The concept of principles of law 
and their significance for the legal system as a whole is defined. The Ukrainian legislation on 
the basis of which it is possible to allocate principles of the budgetary law is analyzed, and also 
it is specified, than the principles of the budgetary law in system of financial legal relations differ. 
It is substantiated that the practice of realization of budgetary relations testifies that participants 
of budgetary activity as a result of regulation of budgetary relations do not receive protection. 
Since, by definition, legal principles are not only the foundations or provisions, but also the ideals 
of legal regulation of budgetary relations, it is necessary to define the principle of legal protection 
as a principle of budgetary law. The principle of legal protection in budget law stipulates that budget 
allocations and appropriations must be compiled, approved and used in accordance with budget 
legislation, and the aim is to implement state programs related to social protection and bring to 
the attention of budget funds in defined and funded transfers from state budget to local budgets or 
in intergovernmental agreements. Based on the analysis, it was found that the general principles 
of budget law are those that apply to all institutions that make up the structure of budget law as 
a sub-branch of finance. From these positions a system of principles of budgetary law is formed, 
which has a vertical hierarchical structure, i.e. they are based on general legal principles (legality, 
rule of law, equality, unity, responsibility, etc.) and on general financial and legal (planning, 
independence of the sub- objects of financial relations, transparency and publicity, publicity 
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of financial resources, federalism, etc.), which are implemented in budgetary relations. The 
article states that since budget law is a sub-branch of finance, some principles in them, of course, 
intersect. However, budget law is also characterized by its own principles, which distinguishes this 
branch from other branches of law. In particular, the main difference is the presence of the principle 
of full provision of revenues to all budgets, as well as their optimal use.

Key words: principles of law, principles of budget law, financial law, budget law, budget legal 
relations.
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СИСТЕМА ТА СТРУКТУРНА ПОБУДОВА 
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА  
ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ
Актуальність статті полягає в тому, що Україна, яка претендує на повноправне член-

ство в європейській спільноті, запровадила великомасштабні реформаційні заходи у право-
вій системі, структурі державного апарата та сфері судочинства. Розпочата адміністра-
тивно-судова реформа покликана забезпечити розбудову системи адміністративних судів, 
які відповідно до мети свого створення мають гарантувати дотримання прав, свобод 
та інтересів учасників публічно-правових відносин. Правова держава виділяється з-поміж 
інших головною ознакою, що її характеризує, а саме рівнем гарантованості дотримання 
суб’єктивних прав громадян від будь-яких посягань із боку публічної адміністрації. І саме 
адміністративним судам відведено головну роль у цьому питанні, що актуалізує наукові 
дослідження в напрямі вдосконалення системи адміністративних судів, адаптації їхньої 
структурної побудови до вимог сучасності та правової дійсності. З’ясовано, що для України 
в період її становлення і розбудови як держави незалежної запровадження системи адміні-
стративних судів мало неабияке значення. Існування цієї системи було сигналом для міжна-
родних партнерів про високий рівень захищеності прав особи в державі від сваволі її органів 
чи посадових осіб, рівень демократизму. Саме досвід цих стратегічних партнерів у питан-
нях розбудови адміністративного судочинства і став основоположним на шляху реалізації 
концепцій запроваджених реформ. Новоутворені адміністративні суди мали бути доступ-
ними для пересічних громадян, бути дієвим способом захисту їхніх прав, свобод та інтересів 
публічного характеру. Окрім того, спосіб організації мав забезпечувати їхню самостійність 
від будь-якого втручання у процедуру судочинства, як внутрішнього, так і зовнішнього, 
та неупередженість у питаннях відправлення правосуддя. Зроблено висновок, що реформа-
ційні заходи, запроваджені у сфері побудови судової влади і визначення її повноважень, дали 
нам нову судову систему зі зміненим складом адміністративних судів. Отримана модель 
адміністративного судочинства характеризується низкою позитивних змін, але і не мину-
лось без сторони, яка критикує і наголошує на наявних недоліках, акцентує увагу на низці 
порушень усталеної практики функціонування судової влади та суперечностях із прописа-
ними нормами Основного закону й інших нормативно-правових актів.

Ключові слова: апарат суду, інформаційне забезпечення, суд, структура, розгляд справ.

Постановка проблеми. Україна, яка пре-
тендує на повноправне членство в європей-
ській спільноті, запровадила великомасш-
табні реформаційні заходи у правовій системі, 
структурі державного апарата та сфері судо-
чинства. Розпочата адміністративно-судова 
реформа покликана забезпечити розбудову 

системи адміністративних судів, які відповідно 
до мети свого створення мають гарантувати 
дотримання прав, свобод та інтересів учасників 
публічно-правових відносин. Правова держава 
виділяється з-поміж інших головною ознакою, 
що її характеризує, а саме рівнем гарантовано-
сті дотримання суб’єктивних прав громадян від 
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будь-яких посягань із боку публічної адміністра-
ції. І саме адміністративним судам відведено 
головну роль у цьому питанні, що актуалізує 
наукові дослідження в напрямі вдосконалення 
системи адміністративних судів, адаптації 
їхньої структурної побудови до вимог сучас-
ності та правової дійсності.

На шляху реформування судової системи 
України питання щодо місця адміністративного 
суду в системі інших судів та державних орга-
нів, його правового статусу набуває особли-
вого змісту, оскільки дає змогу виявити недо-
сконалі моменти в питаннях його організації 
та діяльності з метою подальшого усунення 
у процесі реформи, що триває, збільшує тим 
самим рівень ефективності адміністративного 
судочинства та захисту прав учасників публіч-
но-правових відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Досліджувана проблема була розглянута у пра-
цях В.Б. Авер’янова, Ю.П. Битяка, Ю. Дими-
трова, І.Б. Коліушко, А.Т. Комзюка, Р.О. Куйбіди, 
Ю.С. Педька, А. Селіванова, Ю.М. Старилова, 
А.В. Хворостянкіної та інших.

Виклад основного матеріалу. Адміністра-
тивний суд як елемент судової системи Укра-
їни, його правовий статус, умови і порядок 
відправлення правосуддя в публічно-правових 
відносинах, організаційна побудова періодично 
привертають увагу вчених-адміністративістів. 
Структурну побудову судової системи України 
законодавчо закріплено нормами ст. 125 Консти-
туції України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР 
та ст. 17 Закону України «Про судоустрій та ста-
тус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402–VIII. 
Згідно із цими нормативними актами судоустрій 
в Україні будується за принципами територі-
альності, спеціалізації й інстанційності, визна-
чається законом, з метою захисту прав, свобод 
та інтересів особи у сфері публічно-правових 
відносин діють адміністративні суди [1].

Ваги авторитету адміністративних судів 
додає той факт, що їх можна визнати орга-
нами конституційними, оскільки їх створення 
та функціонування закріплено безпосередньо 
нормами Основного закону держави, на від-
міну від судів господарських, які також є судами 
спеціалізованими.

Питання щодо запровадження системи 
адміністративних судів, узагалі їх необхідності, 
було предметом тривалих жвавих дискусій. Як 
результат, умови їх запровадження було закрі-
плено Концепцією [97], а згодом зафіксовано 
на рівні закону. Концепція фіксувала поступове 

запровадження і розвиток системи адміністра-
тивної юстиції. Першим кроком передбачалось 
запровадження спеціалізації суддів та утво-
рення відповідних колегій. Завершитись рефор-
мування мало безпосередньо створенням вже 
конкретно вертикалі адміністративних судів.

З огляду на важливість питання щодо запро-
вадження системи адміністративних судів, зі 
статусом спеціалізованих, забезпечення широ-
кого спектра встановлених засобів захисту 
прав і свобод громадян у сфері публічно-пра-
вових відносин, необхідність його вирішення 
була закріплена Концепцією адміністратив-
ної реформи в Україні, текст якої був схвале-
ний Указом Президентом України від 22 липня 
1998 р. № 810/98 [2].

З моменту утворення системи адміністра-
тивних судів вона зазнавала реформаційних 
удосконалень та перетворень, про що свідчить 
нормативна база указів Президента України, 
а саме: «Про кількісний склад суддів адміні-
стративних судів» (із змінами) від 16 травня 
2007 р. № 417/2007 [3], «Про вдосконалення 
мережі адміністративних судів» від 16 жовтня 
2008 р. № 941/2008 [4], «Про внесення змін 
до мережі адміністративних судів України» від 
12 листопада 2014 р. № 866/2014 [5] та «Про 
ліквідацію апеляційних адміністративних судів 
та утворення апеляційних адміністративних 
судів в апеляційних округах» від 29 грудня 
2017 р. № 455/2017 [6].

Для України в період її становлення і розбу-
дови як держави незалежної запровадження 
системи адміністративних судів мало неабияке 
значення. Існування цієї системи було сигналом 
для міжнародних партнерів про високий рівень 
захищеності прав особи в державі від сваволі 
її органів чи посадових осіб, рівень демокра-
тизму. Саме досвід цих стратегічних партне-
рів у питаннях розбудови адміністративного 
судочинства і став основоположним на шляху 
реалізації концепцій запроваджених реформ. 
Новоутворені адміністративні суди мали бути 
доступними для пересічних громадян, стати 
дієвим способом захисту їхніх прав, свобод 
та інтересів публічного характеру. Окрім того, 
спосіб організації мав забезпечувати їхню само-
стійність від будь-якого втручання у процедуру 
судочинства, як внутрішнього, так і зовнішнього, 
та неупередженість у питаннях відправлення 
правосуддя.

Під час дослідження функціонування адмі-
ністративних судів варто звернути увагу на 
питання щодо визначення правового статусу 
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цих судів як однієї з форм реалізації судової 
влади.

Н.А. Олефіренко адміністративно-правовий 
статус адміністративного суду в Україні визна-
чає як урегульований законодавством порядок 
створення, реорганізації, ліквідації адміністра-
тивних судів, визначення функцій і завдань 
суду, наділення його необхідною компетенцією. 
Адміністративний суд, який посідає чільне місце 
в системі державної влади, повинен забезпечу-
вати законність публічно-управлінських проце-
сів, насамперед із позиції захисту прав і сво-
бод громадян від їх порушень представниками 
публічної адміністрації під час реалізації управ-
лінських повноважень [7, с. 154–155]. 

Ураховуючи таке визначення статусу адмі-
ністративного суду, формуються розуміння, що 
ці суди вирішують спори публічно-правового 
характеру, а не накладають адміністративні 
стягнення, виступають засобом правозахис-
ним, а не каральним.

О.В. Пономарьов елементами адміністра-
тивно-правового статусу, окрім компетенції 
адміністративного суду, виділяє мету, завдання, 
функції; організацію діяльності; юридичну від-
повідальність тощо [8, с. 6]. Статус адміністра-
тивного суду, як і будь-якого учасника суспіль-
них відносин, характеризується наявністю 
правосуб’єктності. 

Більшість країн світу з розвиненою економі-
кою та високим рівнем демократизму і закон-
ності в суспільних відносинах визнають важли-
вість та пріоритетність принципу спеціалізації 
у сфері судочинства як один із чинників, що сти-
мулює зростання рівня ефективності судочин-
ства та довіри населення до судових органів.

А.А. Стрижак наполягає на тому, що немож-
ливо бути фахівцем водночас у різних галузях 
права. Проте спеціалізація не повинна бути 
надзвичайно вузькою. Юриспруденція – це 
така галузь суспільних знань, де поверхова 
загальна правова обізнаність є неприпусти-
мою. Тому під час вибору оптимального рівня 
спеціалізації важливим є формування такої 
моделі судоустрою, яка б сприяла максимально 
можливому ефективному та якісному захисту 
гарантованих Конституцією України та зако-
нами прав і свобод людини і громадянина, прав 
та законних інтересів юридичних осіб, інтересів 
суспільства і держави [9, с. 91–92].

Відповідно до змісту норми ст. 17 «Система 
судоустрою» Закону України «Про судоустрій 
та статус суддів» від 2 червня 2016 р. 
№ 1402–VIII, судоустрій будується за принци-

пами територіальності, спеціалізації й інстан-
ційності, систему судоустрою становлять: 
1) місцеві суди; 2) апеляційні суди; 3) Верховний 
Суд. Для розгляду окремих категорій справ від-
повідно до цього Закону в системі судоустрою 
діють вищі спеціалізовані суди [10].

Варто відзначити, що нормами чинного зако-
нодавства визначення поняття «адміністратив-
ний суд» розкрито дещо неточно. Це породжує 
складності у трактуванні його змісту. 

Колектив авторів розкриває зміст поняття 
«адміністративний суд» як складову частину 
судової гілки влади (система організаційно 
та функціонально самостійних суб’єктів судо-
вої влади), яка через корпус професійних суд-
дів, на основі норм Конституції та законів Укра-
їни здійснює правосуддя у справах, пов’язаних 
із публічно-правовими спорами [11, с. 124]. На 
нашу думку, таке твердження є неправиль-
ним, оскільки розкриває зміст аналізованого 
поняття через правову категорію «корпус про-
фесійних суддів». Варто звернути увагу на ту 
обставину, що до складу корпусу професійних 
суддів включено всіх призначених і обраних на 
посади суддів усіх без винятку судових органів 
держави, що виходить за межі саме адміністра-
тивних судів.

Тому пропонуємо визначити «адміністра-
тивний суд» як структурно сформований орган, 
наділений повноваженнями здійснювати вирі-
шення публічно-правових спорів і ухвалювати 
обов’язкові рішення з питань захисту прав, сво-
бод та інтересів учасників публічно-правових 
відносин від порушень із боку суб’єктів владних 
повноважень.

Адміністративні суди, які є складовою части-
ною визначеної судової системи, входять до 
складу місцевих і апеляційних судів. Зокрема, 
місцевими адміністративними судами є окружні 
адміністративні суди, а також інші суди, визна-
чені процесуальним законом (ч. 3. ст. 21 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів»), апе-
ляційними судами з розгляду адміністративних 
справ є апеляційні адміністративні суди, які 
утворюються у відповідних апеляційних окру-
гах (ч. 3. ст. 26 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів») [10].

Нормами чинного Кодексу адміністратив-
ного судочинства від 6 липня 2005 р. № 2747–IV 
розмежовується предметна юрисдикція адміні-
стративних судів шляхом визначення категорій 
справ, що підсудні місцевим загальним судам 
як адміністративним судам, окружним адміні-
стративним судам підсудні всі адміністративні 
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справи, що виходять за межі юрисдикції місце-
вих загальних судів [12].

В Україні, відповідно до Указу Президента 
України «Про утворення місцевих адміністра-
тивних судів, затвердження їх мережі» від 
16 листопада 2004 р. № 1417/2004, функціонує 
двадцять сім окружних адміністративних судів 
(окружні адміністративні суди Автономної Рес-
публіки Крим, міст Києва і Севастополя, а також 
Вінницький, Волинський, Дніпропетровський, 
Донецький, Житомирський, Закарпатський, 
Запорізький, Івано-Франківський, Київський, 
Кіровоградський, Луганський, Львівський, Мико-
лаївський, Одеський, Полтавський, Рівнен-
ський, Сумський, Тернопільський, Харківський, 
Херсонський, Хмельницький, Черкаський, Чер-
нівецький, Чернігівський) [13]. 

Закон України «Про судоустрій і статус суд-
дів» від 2 червня 2016 р. № 1402–VIII у межах 
ст. 21 «Види і склад місцевих судів» визначає, 
що місцевими загальними судами є окружні 
суди, які утворюються в одному або декількох 
районах чи районах у містах, або в місті, або 
в районі (районах) і місті (містах) [10].

Виступаючи першою інстанцією з розгляду 
публічно-правових спорів, вони законодавчо 
обмежуються чітко визначеним колом підсуд-
них справ, на відміну від окружних адміністра-
тивних судів, які законодавцем уповноважені 
на здійснення судочинства в будь-яких адмі-
ністративних справах, за умови, що вони не 
підсудні місцевим загальним судам як адміні-
стративним.

Як слушно зауважує Р.В. Ігонін, термін 
«суди загальної юрисдикції» є досить умов-
ним. Коли законодавець зазначає «загальну 
юрисдикцію», тут же обмовляється про спеці-
алізацію судових інституцій, а поряд із місце-
вим господарським судом та місцевим адміні-
стративним судом виокремлює ще й місцевий 
загальний суд. Тому виникає питання про 
співвідношення понять «суд загальної юрис-
дикції» та «місцевий загальний суд». Щодо 
формальної логіки, то будь-яка відмінність 
у конструкції цих понять автоматично свідчить 
про відмінність їхнього змісту. Тому в даному 
разі жодних сумнівів стосовно їх співвідно-
шення не виникає. Проте, якщо виходити з їх 
фактичного тлумачення, то наявна неузгодже-
ність щодо їхнього співвідношення, яка поля-
гає в тому, що родове поняття «суд загальної 
юрисдикції» за своїм змістом стає майже іден-
тичним поняттю видовому «місцевий загаль-
ний суд» [14, с. 80].

Другу ланку судової системи становлять 
апеляційні суди – з розгляду цивільних, кримі-
нальних справ, а також справ про адміністра-
тивні правопорушення (апеляційні суди облас-
тей, міст Києва та Севастополя, Автономної 
Республіки Крим); з розгляду адміністративних 
справ (окружні адміністративні суди) і госпо-
дарських справ (апеляційні господарські суди) 
є судами апеляційної інстанції [10]. З даної 
норми випливає, що апеляційні адміністра-
тивні суди можуть в окремих випадках висту-
пати судом першої інстанції.

Апеляційний округ встановлюється відпо-
відно до Указу Президента України. Уживання 
поняття «апеляційний» у назві зазначених судів 
не означає, що вони наділені повноваженнями 
з розгляду справ лише в апеляційному порядку. 
У випадках, передбачених законом, вони роз-
глядають справи в першій інстанції. Наявність 
двох інстанційних повноважень у судах другого 
рівня значною мірою зумовлена (поряд із декіль-
кома іншими процесуальними і судоустрійними 
чинниками) необхідністю передбачення відпо-
відних повноважень щодо перегляду рішень 
судів другої інстанції в судів, що перебувають 
на третьому рівні судової системи [15, с. 873]. 

У процесі реформаційних рухів наявна 
система апеляційних адміністративних судів 
зазнала організаційних змін, які були запро-
ваджені Указом Президента України «Про лік-
відацію апеляційних адміністративних судів 
та утворення апеляційних адміністративних 
судів в апеляційних округах» від 29 грудня 
2017 р. № 455/2017, яким було створено: 
1) Перший апеляційний адміністративний суд 
(Донецька та Луганська області); 2) Другий апе-
ляційний адміністративний суд (Полтавська, 
Сумська та Харківська області); 3) Третій апе-
ляційний адміністративний суд (Дніпропетров-
ська, Запорізька та Кіровоградська області); 
4) Четвертий апеляційний адміністративний 
суд (Автономна Республіка Крим і місто Севас-
тополь); 5) П’ятий апеляційний адміністратив-
ний суд (Миколаївська, Одеська та Херсонська 
області); 6) Шостий апеляційний адміністра-
тивний суд (Київська, Черкаська, Чернігівська 
області та місто Київ); 7) Сьомий апеляційний 
адміністративний суд (Вінницька, Житомирська, 
Хмельницька та Чернівецька області); 8) Вось-
мий апеляційний адміністративний суд (Волин-
ська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львів-
ська, Рівненська та Тернопільська області) [6].

Третя ланка судової системи України пред-
ставлена Верховним Судом, який, згідно з нор-
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мами ст. 36 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402–VIII, 
є найвищим судом у системі судоустрою Укра-
їни, який забезпечує сталість та єдність судо-
вої практики в порядку та спосіб, визначені 
процесуальним законом, у складі якого функ-
ціонує Касаційний адміністративний суд. Проте 
у випадках, визначених процесуальним зако-
ном, він може діяти як суд першої або апеля-
ційної інстанції, у порядку, установленому про-
цесуальним законом [10]. Верховний Суд було 
запроваджено замість ліквідованого Верхов-
ного Суду України.

Однак норма закону, яка ліквідовувала Вер-
ховного Суду України, була визнана Консти-
туційним Судом України такою, що не відпові-
дає Основному закону держави [16]. Тому нині 
тривають суперечки щодо перейменування 
Верховного Суду України на Верховний Суд 
із суттєвими порушеннями процедури та без 
належного законодавчого підґрунтя.

Як стверджує О. Чебаненко, утворення так 
званого Верховного Суду не відповідає вста-
новленим на відповідну дату нормам Конститу-
ції України, чинних нормативних актів, вимогам 
щодо створення найвищого судового органу 
держави. Окрім того, діяльність касаційних 
судів, палат, об’єднаних палат фактично від 
імені «новоутвореного» Верховного Суду супе-
речить вимогам Конституції України, у якій вка-
зано на недопустимість делегування функцій 
судів, а також привласнення цих функцій іншими 
органами чи посадовими особами. Конституція 
України встановлює, що саме Верховний Суд 
є найвищим судом у системі судоустрою Укра-
їни, «судочинство провадиться суддею одноо-
собово, колегією суддів чи судом присяжних», 
не містить жодної згадки про касаційні суди, 
палати, об’єднані палати тощо [17].

Згідно зі ст. 37 «Склад та структура Верхов-
ного Суду» Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402–VIII, 
у Касаційному адміністративному суді, який 
входить до складу Верховного Суду, обов’яз-
ково створюються окремі палати для розгляду 
справ щодо:

1) податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів;

2) захисту соціальних прав;
3) виборчого процесу та референдуму, 

а також захисту політичних прав громадян [10].
Функціонуюча судова система та правила 

розподілу повноважень щодо можливості роз-
гляду справ у першій інстанції або перегляду 

рішень як апеляційною інстанцією, реалізовані 
в чинному законодавстві, викликають низку сут-
тєвих питань.

Так, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 37 «Склад 
та структура Верховного Суду» Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 
2016 р. № 1402–VIII, у складі Верховного Суду 
діє Велика Палата Верховного Суду [10]. Її 
завданням законодавець визначає перегля-
дає в апеляційному порядку як судом апеля-
ційної інстанції судових рішення у справах, 
розглянутих Верховним Судом як судом пер-
шої інстанції [12].

Як наголошує В.С. Князєв, секретар Вели-
кої Палати Верховного Суду, одним із завдань 
діяльності Великої Палати у складі Верхов-
ного Суду є забезпечення однакового застосу-
вання норм права, зокрема касаційними судами 
у складі Верховного Суду. Тому утворення 
Великої Палати у складі Верховного Суду за 
чинної моделі судоустрою цілком відповідає 
міжнародним стандартам організації здійснення 
правосуддя у верховних судах. Її утворення як 
внутрішнього структурного органу у складі Вер-
ховного Суду не є унікальним вітчизняним яви-
щем. Схожі підходи до організації роботи вищих 
(верховних) судів застосовуються в зарубіжних 
країнах, а також у діяльності Європейського 
суду з прав людини [18].

Окрім того, варто звернути увагу на струк-
турну побудову адміністративних судів. Кожній 
ланці судової системи притаманні два складові 
елементи, які забезпечують ефективне здійс-
нення адміністративного судочинства. Першим 
елементом виступає суддівський корпус, який 
безпосередньо здійснює відправлення право-
суддя в публічно-правових спорах. Другим еле-
ментом є апарат суду, який відповідно до своїх 
завдань та функцій сприяє відправленню пра-
восуддя, здійснює заходи кадрового, організа-
ційного й інформаційного забезпечення функ-
ціонування адміністративних судів. Апеляційні 
суди з розгляду адміністративних справ можуть 
мати у своїй структурі судові палати з розгляду 
окремих категорій справ, у складі Верховного 
Суду діє Касаційний адміністративний суд, який 
у своїй структурі має судові палати з розгляду 
справ щодо: податків, зборів та інших обов’язко-
вих платежів; захисту соціальних прав; вибор-
чого процесу та референдуму, а також захисту 
політичних прав громадян. Кількість утворюва-
них судових палат із розгляду справ законом 
не обмежується, проте реґламентується умови 
щодо їх утворення.
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Висновки і пропозиції. У підсумку варто 
відзначити, що реформаційні заходи, запрова-
джені у сфері побудови судової влади і визна-
чення її повноважень, дали нам нову судову 
систему зі зміненим складом адміністратив-
них судів. Отримана модель адміністративного 
судочинства характеризується низкою позитив-
них змін, але і не минулось без сторони, яка 
критикує та наголошує на наявних недоліках, 
акцентує увагу на низці порушень усталеної 
практики функціонування судової влади, супе-
речностях із прописаними нормами Основного 
закону й інших нормативно-правових актів.
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Borovyk A. V., Makharynets D. Ye. System and structural structure of administrative 
judiciary as a form of implementation of the judiciary

The relevance of the article is that Ukraine, claiming full membership in the European community, 
has introduced large-scale reform measures in the legal system, the structure of the state apparatus 
and the judiciary. The initiated administrative-judicial reform is designed to ensure the development 
of a system of administrative courts, which, in accordance with the purpose of their creation, must 
guarantee respect for the rights, freedoms and interests of participants in public relations. The rule 
of law stands out, among others, the main characteristic feature, namely the level of guaranteed 
respect for the subjective rights of citizens from any encroachment by the public administration. And it 
is the administrative courts that have been given the main role in this issue, which accordingly updates 
scientific research in the direction of improving the system of administrative courts and adapting their 
structural structure to the requirements of modernity and legal reality. It was found that for Ukraine, 
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in the period of its formation and development as an independent state, the introduction of a system 
of administrative courts is of little importance. The existence of this system was a signal to international 
partners about the high level of protection of individual rights in the state from the arbitrariness 
of its bodies or officials, the level of democracy. It is the experience of these strategic partners 
in the development of administrative justice and has become fundamental to the implementation 
of the concepts of the implemented reforms. The newly established administrative courts were to be 
accessible to ordinary citizens, an effective way to protect their rights, freedoms and public interests. 
In addition, the method of organization was to ensure their independence from any interference in 
the judicial process, both internal and external, and impartiality in the administration of justice. It 
is concluded that the reform measures introduced in the field of building the judiciary and defining 
its powers, gave us a new judicial system with a changed composition of administrative courts. 
However, the obtained model of administrative proceedings is characterized by a number of positive 
changes, but also without criticism, which emphasizes the existing shortcomings and emphasizes 
a number of violations of the established practice of the judiciary and contradictions with the Basic 
Law and other regulations.

Key words: court staff, information support, court, structure, consideration of cases.
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ПАРАДИГМИ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ  
ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ
Місцеве самоврядування невід’ємна складова частина демократичного державного 

устрою. Місцеву раду формують депутати, як представники спільних інтересів мешканців 
громади. Саме від депутатів мешканці громад очікують діяльності, спрямованої на благо 
всієї громади. Неактивна громадянська позиція, безініціативність та недостатність знань 
стає результатом переміщення всієї влади безпосередньо голові. За таких умов виникає 
загроза безконтрольності в діяльності голови територіальної громади і керованого ним 
апарату ради. Аналіз наявних правових основ реалізації контрольної функції суб’єкта міс-
цевого самоврядування – депутата місцевої ради, під час виконання ним своїх повнова-
жень, окреслення проблем та правових прогалин під час організації процесу його діяльно-
сті – тема цієї статті. Депутат є представником інтересів територіальної громади села, 
селища, міста чи їхніх громад. Прав і повноважень у депутата місцевої ради чимало, однак 
неналежна чіткість національного законодавства не сприяє повною мірою їхній реалізації 
на практиці. Можливість здійснення депутатом місцевої ради функцій контролю можуть 
визначити локальні документи, зокрема реґламент місцевої ради, рішення, що стосуються 
порядку управління комунальним майном. Водночас такі документи не достатньою мірою 
зможуть визначити належну кількість важелів впливу на стосунки з іншими суб’єктами 
господарювання, представницькими органами влади, підприємствами та посадовими осо-
бами системи органу місцевого самоврядування, що функціонують та здійснюють госпо-
дарську діяльність на території громади. Отже, наявне нормативно-правове підґрунтя 
процесу децентралізації місцевого самоврядування не містить в достатній кількості 
алгоритму дій під час реалізації функції контролю як органом місцевого самоврядування, 
так і представниками громади – депутатами, тому нагальною потребою сьогодення 
є створення нової або внесення змін до вже наявної правової бази, яка б містила покрокову 
інструкцію реалізації повноважень, прав та обов’язків представників інтересів територі-
альної громади, виборців свого виборчого округу.

Ключові слова: місцеве самоврядування, контроль, депутат, територіальна громада.

Постановка проблеми. Місцеве самовряду-
вання є невід’ємною складовою частиною демо-
кратичного державного устрою. Ефективність 
місцевої ради, рівень її відкритості, прозорості 
та відповідальності залежить, серед іншого, від 
депутатів цієї ради. Нині це питання набуває 
особливого значення, оскільки в Україні відбу-
вається процес децентралізації, унаслідок чого 
утворено принципово нові місцеві ради. Замість 
сільської чи селищної ради, повноваження 
яких поширювалися на територію, обмежену 
одним населеним пунктом, з бюджетом, який не 
покривав повною мірою всіх видатків та потреб 
громади, утворено сільські, селищні та міські 
об’єднані громади з досить значним обсягом 

владних повноважень і обов’язків, солідними 
фінансовими надходженнями.

Раду формують депутати, як представники 
спільних інтересів мешканців громади. Саме від 
депутатів мешканці громад очікують діяльності, 
спрямованої на благо всієї громади. Проте не 
завжди депутати проявляють активну громадян-
ську позицію, не досить ініціативні, не досить 
знають свої права й обов’язки, наслідком такої 
ситуації може стати переміщення всієї влади без-
посередньо голові. За таких умов виникає загроза 
безконтрольності в діяльності голови територі-
альної громади і керованого ним апарату ради.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Контроль як невід’ємну складову частину 
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управління вивчали багато науковців. Проте 
майже всі дослідники та практики приділяють 
увагу державному контролю, рідше – контролю 
в органах місцевого самоврядування, майже 
зовсім відсутні праці з дослідження правових 
основ для контролю суб’єктами муніципальної 
влади. Так, окремі питання контролю в орга-
нах місцевого самоврядування розглядаються 
у працях таких відомих вітчизняних науков-
ців та практиків, як В. Борденюк, О. Гриценко, 
М. Пухтинський, В. Кравченко, О. Сушинський, 
В. Удовиченко, Ю. Шаров та інші.

О. Сушинський зауважує, що в законодав-
стві мають бути чітко прописані норми впливу 
на міського голову в разі неякісного виконання 
ним своїх функцій та повноважень, а також 
на орган місцевого самоврядування загалом 
у разі неякісної його роботи. Неналежне вико-
нання чи невиконання повноважень органами 
місцевого самоврядування та їхніми посадо-
вими особами повинно передбачати відповідні 
санкції [10, с. 310].

В. Борденюк акцентує, що органи місцевого 
самоврядування виступають у межах своїх 
повноважень повноцінними суб’єктами конт-
ролю. Його сутність, мета і завдання виплива-
ють насамперед із соціально-політичного при-
значення місцевого самоврядування в Україні 
як гарантованого державою права і реальної 
здатності територіальних громад самостійно 
вирішувати питання місцевого значення в межах 
Конституції і законів України [2, с. 468– 469].

Мета статті. Головним задумом публіка-
ції є аналіз наявних правових основ реалізації 
контрольної функції суб’єкта місцевого само-
врядування – депутата місцевої ради, під час 
виконання ним своїх повноважень. Окреслення 
проблем та правових прогалин під час організа-
ції процесу його діяльності.

Виклад основного матеріалу. Правовий 
статус депутата сільської, селищної, міської, 
районної в місті, районної, обласної ради як 
представника інтересів територіальної гро-
мади, виборців свого виборчого округу та рів-
ноправного члена місцевої ради визначається 
Конституцією України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про статус депутатів місцевих рад». 
Останній встановлює гарантії депутатської 
діяльності та порядок відкликання депутата міс-
цевої ради [8, с. 1–3].

Конституція України визначає, що місцеве 
самоврядування є правом територіальної гро-
мади – жителів села чи добровільного об’єд-

нання в сільську громаду жителів кількох сіл, 
селища та міста – самостійно вирішувати 
питання місцевого значення в межах Конститу-
ції і законів України [3, с. 35–36].

Законом України «Про статус депутатів 
місцевих рад» визначено основні принци-
пові моменти статусу депутата місцевої ради. 
Зокрема, депутат є виборною особою, який 
відповідно до Конституції України та Вибор-
чого кодексу України обирається на основі 
загального, рівного, прямого виборчого права 
шляхом таємного голосування строком на 
п’ять років. Депутат є представником інтересів 
територіальної громади села, селища, міста 
чи їхніх громад; поєднує депутатську діяль-
ність із виконанням виробничих або службо-
вих обов’язків; є повноважним і рівноправним 
членом відповідної ради – представницького 
органу місцевого самоврядування; не може 
використовувати свій депутатський мандат 
у цілях, не пов’язаних із депутатською діяль-
ністю; не може мати іншого представницького 
мандата; як представник інтересів терито-
ріальної громади, виборців свого виборчого 
округу та член ради, здійснюючи депутат-
ські повноваження, повинен дотримуватися 
правил депутатської етики. Депутат місцевої 
ради, який перебуває на посаді керівника міс-
цевого органу виконавчої влади чи на іншій 
посаді, на яку поширюються вимоги Кон-
ституції та законів України щодо обмеження 
сумісництва, не може поєднувати свою служ-
бову діяльність на цій посаді з посадою сіль-
ського, селищного, міського голови, секре-
таря сільської, селищної, міської ради, голови 
та заступника голови районної в місті, район-
ної, обласної ради, а також з іншою роботою 
на постійній основі в радах, їхніх виконавчих 
органах і апараті [8, с. 5–9].

Депутат місцевої ради як представник інте-
ресів територіальної громади, виборців свого 
виборчого округу зобов’язаний виражати і захи-
щати інтереси відповідної територіальної гро-
мади та її частини – виборців свого виборчого 
округу, виконувати їхні доручення в межах своїх 
повноважень, наданих законом, брати активну 
участь у здійсненні місцевого самоврядування. 
Отже, депутат наділяється всією повнотою 
прав, необхідних для забезпечення його реаль-
ної участі в діяльності ради та її органів.

Прав і повноважень у депутата місцевої ради 
чимало, однак неналежна чіткість національ-
ного законодавства не сприяє повною мірою 
їхній реалізації на практиці.
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Так, ст. 143 Конституції України визначено, що 
територіальні громади села, селища, міста без-
посередньо або через утворені ними органи міс-
цевого самоврядування управляють майном, що 
є в комунальній власності; затверджують про-
грами соціально-економічного та культурного 
розвитку і контролюють їх виконання; затверджу-
ють бюджети відповідних адміністративно-тери-
торіальних одиниць і контролюють їх виконання; 
встановлюють місцеві податки і збори відповідно 
до закону; забезпечують проведення місцевих 
референдумів та реалізацію їхніх результатів; 
утворюють, реорганізовують та ліквідовують 
комунальні підприємства, організації й уста-
нови, а також здійснюють контроль за їхньою 
діяльністю; вирішують інші питання місцевого 
значення, віднесені законом до їхньої компетен-
ції [3, с. 27]. У ст. 327 Цивільного кодексу Укра-
їни повторено цю конституційну норму щодо 
здійснення управління майном, що перебуває 
в комунальній власності, безпосередньо терито-
ріальною громадою й утвореними нею органами 
місцевого самоврядування [11, с. 31].

Отже, депутат як повноважний і рівноправ-
ний член відповідної ради – представницького 
органу місцевого самоврядування, зобов’я-
заний, серед іншого, виконувати управлінські 
та контрольні функції, у даному разі щодо 
управління майном.

Проте жодний нормативно-правовий акт не 
розкриває механізмів здійснення таких повно-
важень.

Так, здійснення функцій контролю будь-яким 
суб’єктом упорядковано низкою норматив-
но-правових актів.

Наприклад, реалізація державного фінансо-
вого контролю впорядкована Законом України 
«Про основні засади здійснення державного 
фінансового контролю в Україні», Порядком 
проведення інспектування Державною аудитор-
ською службою, її міжрегіональними територі-
альними органами, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. 
№ 550 [5, с. 159].

Правові й організаційні засади, основні прин-
ципи і порядок здійснення державного нагляду / 
контролю у сфері господарської діяльності, пов-
новаження органів державного нагляду / конт-
ролю, їхніх посадових осіб, права, обов’язки 
та відповідальність суб’єктів господарювання 
під час здійснення державного нагляду / конт-
ролю визначені Законом України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності».

Отже, виконання депутатом місцевої ради 
діяльності з управління комунальним майном, 
здійснення ним функцій контролю може визна-
чити реґламент місцевої ради, також рішення, 
що стосуються порядку управління комуналь-
ним майном. У таких локальних документах 
варто більш детально описати права депутатів, 
конкретизувати їхній зміст та визначити спо-
соби їхньої реалізації.

Трапляється, що проєкт реґламенту ради 
ухвалюється депутатами без прочитання 
чи обговорення. В окремих місцевих радах 
реґламент не працює, оскільки затверджений 
нашвидкуруч. Також причинами неробочого 
реґламенту може бути низька якість документа, 
його перенасиченість загальними фразами 
і нечіткими формулюваннями, що і призводить 
до його неефективності.

Розглянемо приклад основних сегментів, які 
доцільно включити в реґламент місцевої ради.

Зокрема, реґламент роботи місцевої ради 
має містити:

1. Загальні положення, у яких висвітлено 
вимоги порядку формування ради, правові 
засади організаційної роботи ради, місце про-
ведення, мову ведення пленарних засідань, 
відкритість і гласність у роботі ради.

2. Основні принципи діяльності ради, які 
передбачають порядок діяльності депутата, 
депутатських груп та фракцій, форми реалізації 
депутатами своїх повноважень

Так, до цього розділу можуть входити такі 
положення, як строки повноважень депутата, 
його права й обов’язки, засади дострокового 
припинення повноважень депутата, дотри-
мання депутатами ради дисципліни та норм 
депутатської етики на пленарних засіданнях 
ради, правила поведінки та норм етики промов-
цями та запрошеними на пленарних засідан-
нях, порядок формування (утворення) депутат-
ських груп та фракцій, їх реєстрації, припинення 
діяльності, права депутатських груп та фракцій, 
утворення, статус та діяльність погоджувальної 
ради, вимоги щодо участі в сесіях ради та засі-
даннях, утворених нею органів, правовий зміст 
депутатського звернення, депутатського запиту, 
депутатського запитання, оформлення та вико-
нання доручень виборців, вимоги щодо забез-
печення діяльності депутатів ради, правовий 
статус помічників-консультантів депутатів.

3. Статус посадових осіб, що визначає поря-
док обрання голови ради, першого заступника 
та заступника голови ради, їхні повноваження, 
права й обов’язки, вимоги щодо припинення 
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повноважень голови ради, його першого заступ-
ника та заступника.

4. Правові основи діяльності органів ради, 
що може включати загальні вимоги щодо ство-
рення та функціонування постійних комісій 
ради, вимоги стосовно їхнього складу, при-
значення та припинення повноважень голови, 
заступника та секретаря постійної комісії. 
Також у даному розділі доцільно визначити 
повноваження та права постійних комісій, поря-
док засідання комісії та порядок спільних засі-
дань комісій. Органами ради також є загальні 
збори депутатів, тимчасові контрольні комісії, 
президія ради та виконавчий апарат ради. Тож, 
реґламент роботи місцевої ради має визна-
чати організаційні та правові основи діяльності 
і цих органів.

5. Порядок організації роботи ради, що має 
визначити планування її роботи, вимоги щодо 
підготовки питань на сесію та їх попередній 
розгляд, правила проведення сесії ради, її пле-
нарних засідань, обговорення питань та голо-
сування на цих засіданнях, регуляторну діяль-
ність ради, вимоги щодо запобігання корупції, 
порядок розгляду електронних петицій

6. Прикінцеві положення, які формулюють 
поняття, що стосуються набрання чинності 
реґламентом, забезпечення його дотримання, 
випадки, які допускають відхилення від норм 
реґламенту, термін дії реґламенту.

Висновки і пропозиції. Як бачимо, місцева 
рада може створити локальний документ, який 
дозволить уникнути непорозумінь і надасть 
депутатам можливість зосередитися на вира-
женні і захисті інтересів відповідної територі-
альної громади та її частини – виборців свого 
виборчого округу, виконувати їхні доручення 
в межах своїх повноважень.

Коли складають реґламент місцевої ради, не 
можна забувати про його необхідні умови та кри-
терії відповідності Конституції та законам Укра-
їни, зокрема і щодо розподілу повноважень між 
утвореними органами та посадовими особами; 
встановлення та деталізації норм практич-
ної реалізації здійснення процедур виконання 
повноважень ради, її виконавчих органів, поса-
дових осіб, відповідно до законів України, що 
стосуються питань місцевого самоврядування.

Водночас варто відзначити, що реґламент 
роботи місцевої ради надасть повноваження 
депутату впливати на процеси організації діяль-
ності ради, впливу на управлінські рішення, що 
стосуються комунального майна, коштів місце-
вого бюджету.

Водночас такий документ не зможе достат-
ньою мірою визначити належну кількість важе-
лів впливу на стосунки з іншими суб’єктами 
господарювання, представницькими органами 
влади, підприємствами та посадовими особами 
системи органу місцевого самоврядування, 
що функціонують та здійснюють господарську 
діяльність на території громади.

Отже, наявне нормативно-правове підґрунтя 
процесу децентралізації місцевого самовряду-
вання не містить належної кількості алгоритму 
дій під час реалізації функції контролю як орга-
ном місцевого самоврядування, так і представ-
никами громади – депутатами, тому нагальною 
потребою сьогодення є створення нової або 
внесення змін до вже наявної правової бази, 
яка б містила покрокову інструкцію реалізації 
повноважень, прав та обов’язків представни-
ків інтересів територіальної громади, виборців 
свого виборчого округу.
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Kozachok I. V. Paradigms of the control function of a local council deputy
Local self-government is an integral part of a democratic state system. The local council is formed 

by deputies as representatives of the common interests of the community’s residents. It is from 
the deputies that the residents of the communities expect activities aimed at the benefit of the whole 
community. Inactive civic position, lack of initiative and lack of knowledge is the result of the transfer 
of all power directly to the head. Under such conditions, there is a threat of uncontrollability in 
the activities of the head of the territorial community and the staff of the council managed by him. The 
analysis of the existing legal bases of realization of the control function of the subject of local self-
government – the deputy of local council, at performance by it of the powers, delineation of problems 
and legal gaps at the organization of process of its activity – a subject of this article. The deputy 
is a representative of the interests of the territorial community of the village, settlement, city or 
their communities. A deputy of a local council has many rights and powers, but the lack of clarity 
of national legislation does not contribute to their full implementation in practice. The possibility for 
a deputy of a local council to exercise control functions may be determined by local documents, in 
particular, the regulations of the local council, decisions concerning the procedure for managing 
communal property. At the same time, such documents will not be able to sufficiently determine 
the appropriate number of levers of influence on relations with other business entities, government 
agencies, enterprises and officials of the local government system that operate and carry out 
economic activities in the community. Thus, the existing legal basis for the process of decentralization 
of local self-government does not contain a sufficient number of algorithms for the implementation 
of the control function of both local government and community representatives – deputies, therefore, 
there is a need to create a new or amend the legal framework, which would contain instructions on 
the exercise of powers, rights and responsibilities of the local deputy.

Key words: local self-government, control, deputy, territorial community.
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ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ (НАГЛЯДУ) 
У СФЕРІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
На рівні Конституції України закріплено, що держава захищає права споживачів, здійснює 

контроль за якістю та безпечністю продукції й усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності 
громадських організацій споживачів. Зазначена конституційна норма реалізується через 
систему державного нагляду й контролю. Також на конституційному рівні в Україні здоров’я 
і життя людини визнано найвищою соціальною цінністю.

Безпечність та якість харчових продуктів є одним із найважливіших чинників добробуту 
населення. Конкурентні відносини серед виробників спонукають розвивати системи конт-
ролю виготовлення продукції з метою максимального задоволення запитів споживачів. Тому 
перед органами виконавчої влади України постає завдання ефективного та результатив-
ного державного управління у сфері харчової промисловості.

У сучасній Україні поняття «державне управління» досить часто порівнюється з держав-
ною службою, уживається в обговоренні економічних проблем, здійсненні політичної пропа-
ганди, обґрунтуванні й узаконенні державної політики. На жаль, натепер ще немає єдиного 
погляду на те, що собою являє державне управління, у чому проявляється його сутність.

У статті проаналізовано правове визначення ролі, місця, сутності і функцій нагляду 
та державного контролю в системі державного управління.

Проаналізовано норми Конституції України щодо державного захисту прав спожива-
чів, контролю за якістю та безпечністю продукції й усіх видів і робіт, Закону України «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Закону 
України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, 
корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

У статті приділено особливу увагу класифікації контролю.
Зроблено висновок, що науковці єдині в тому, що контроль і нагляд мають на меті стри-

мування об’єкта діяльності від здійснення протиправних діянь, спрямовані на регулювання 
його діяльності. Відмінності у змісті незначні, оскільки зводяться до перевірки та спосте-
реження діяльності об’єкта, відрізняються лише в деяких методах його здійснення.

Ключові слова: нормативно-правовий акт, державне управління, контроль (нагляд), 
державний контроль, контролюючі служби, класифікація контролю, харчова промисловість, 
безпечність та якість харчових продуктів.

Постановка проблеми. Актуальною 
проблемою сьогодення, на наш погляд, 
є дуже повільний розвиток контролю (наг-
ляду) у сфері харчової промисловості. Уве-
дення в дію нових та відмова від старих нор-
мативно-правових актів у зазначеній сфері не 
завжди є ефективними, а орієнтація України 
на більш розвинуті країни полягає в копію-
ванні нормативно-правових актів без інтегра-
ції в український простір.

Правове регулювання у сфері харчової про-
мисловості є важливим інструментом гаранту-
вання безпечності харчової продукції та пра-
вильної організації контролю за якістю продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням контролю (нагляду) у сфері харчо-
вої промисловості в Україні з усіма її пробле-
мами та недоліками було приділено увагу бага-
тьма провідними науковцями. Серед наукових 
досліджень вітчизняних учених, у яких висвіт-
лено проблеми організації та функціонування 
системи контролю (нагляду) у сфері харчової 
промисловості, заслуговують на увагу праці 
таких фахівців, як: І.В. Басанцов, Т.М. Бого-
ліб, О.Д. Василик, Н.В. Вітрук, Ю.А. Данилев-
ський, М.Я. Дем’яненко, Н.І. Дорош, І.К. Дрозд, 
М.М. Каленський, Є.В. Калюга, Г.Г. Кірейцев, 
О.А. Кириченко, В.І. Кравченко, Л.А. Костирко, 
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В.Ф. Максімова, В.М. Мельник, П.Т. Саблук, 
І.Б. Стефанюк, М.В. Руденко, І.Я. Чугунов, 
А.В. Чупіс, В.О. Шевчук та інші.

Мета статті – дослідити ключові поняття 
у сфері контролю (нагляду) харчової промис-
ловості, а також здійснити аналіз норматив-
но-правових актів України, у яких має місце 
закріплення понять «контроль» (нагляд)» 
у зазначеній сфері.

Виклад основного матеріалу. Складний 
історичний період, у якому перебуває Україна, 
збумовлює пошук нових шляхів формування 
держави європейського рівня. Етап станов-
лення демократичних засад в українському 
суспільстві полягає в реформуванні влади 
та державного управління. Формування нових 
державних інституцій є визначальним еле-
ментом такого реформування. Нові інституції 
покликані радикально змінити систему держав-
ного управління.

Постійна гармонізація принципів, інструмен-
тів, форм та методів локального, територіаль-
ного та центрального управління є сучасним 
процесом реформування державного управ-
ління, яке зумовлене становленням відкритої 
адміністративної системи. Також інститут деле-
гування повноважень здобув власного розвитку, 
відповідно до феномену делегованого управ-
ління як імперативу загальної політики в рамках 
Європейського Союзу.

Процес євроінтеграції України як рівноправ-
ної, демократичної, соціальної, правової дер-
жави до спільноти європейських держав вима-
гає правового визначення ролі, місця, сутності 
та функцій нагляду та державного контролю 
в системі державного управління.

На рівні Конституції України, а саме у ст. 42, 
закріплено, що держава захищає права спожи-
вачів, здійснює контроль за якістю та безпечні-
стю продукції й усіх видів послуг і робіт, сприяє 
діяльності громадських організацій споживачів 
[1]. Вищезгадана конституційна норма реалі-
зується через систему державного нагляду 
й контролю.

У ст. 1 Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері госпо-
дарської діяльності» словосполучення «дер-
жавний нагляд (контроль)» об’єднано в один 
термін такого змісту: діяльність уповноваже-
них законом центральних органів виконавчої 
влади, їх територіальних органів, державних 
колегіальних органів, органів виконавчої влади 
Автономної Республіки Крим, місцевих держав-
них адміністрацій, органів місцевого самовря-

дування в межах повноважень, передбачених 
законом, щодо виявлення та запобігання пору-
шенням вимог законодавства суб’єктами госпо-
дарювання та забезпечення інтересів суспіль-
ства, зокрема належної якості продукції, робіт 
та послуг, допустимого рівня небезпеки для 
населення, навколишнього природного сере-
довища [2].

З указаного вище визначення державного 
контролю (нагляду) зрозуміло, що контроль-
но-наглядова управлінська діяльність органів 
державного управління в економічній сфері 
послідовно включає стадії контрольно-наглядо-
вої діяльності:

– прогнозування стану виконання обов’язко-
вих вимог суб’єктами господарювання;

– аналіз (обробка зібраної інформації) 
з метою виявлення можливих тенденцій відхи-
лень та порушень законодавчих вимог;

– моніторинг, тобто систематичне спосте-
реження за дотриманням обов’язкових вимог 
суб’єктами господарювання, метою якого 
є безперервний збір інформації про дотримання 
ними законності;

– організація та проведення перевірок суб’єк-
тів господарювання в разі виявлення відхилень 
від установлених правил поведінки, що дозво-
ляють зафіксувати юридично значущі факти 
порушень вимог законодавства;

– активне застосування заходів державного 
примусу щодо припинення й усунення наслідків 
виявлених порушень (адміністративні заходи 
запобігання, припинення та відновлення). Як 
видається, заходи адміністративного пока-
рання, що застосовуються в результаті залу-
чення винних осіб до адміністративної відпові-
дальності, законодавцем не включені в поняття 
«державний контроль (нагляд)» [3].

Також поняття «державний контроль» закрі-
плене в Законі України «Про державний кон-
троль за дотриманням законодавства про 
харчові продукти, корми, побічні продукти тва-
ринного походження, здоров’я та благополуччя 
тварин» – діяльність компетентного органу, 
його територіальних органів, державних інспек-
торів, державних ветеринарних інспекторів, 
помічників державного ветеринарного інспек-
тора й уповноважених осіб, що здійснюється 
з метою перевірки відповідності діяльності опе-
раторів ринку вимогам законодавства про хар-
чові продукти, корми, здоров’я та благополуччя 
тварин, а також усунення наслідків невідпо-
відності та притягнення до відповідальності за 
порушення відповідних вимог. Державний кон-
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троль включає також діяльність із перевірки від-
повідності законодавству про побічні продукти 
тваринного походження під час ввезення (пере-
силання) таких продуктів на митну територію 
України [4].

Щодо зазначеного нормативно-правового 
акта, то в ньому містяться також визначення 
понять: «держаний моніторинг» – здійснення 
в межах заходів державного контролю послідов-
них спостережень та/або вимірювань відповідно 
до плану державного моніторингу з наступним 
їх аналізом та узагальненням з метою отри-
мання загального уявлення про стан справ 
щодо дотримання законодавства про харчові 
продукти, корми, здоров’я та благополуччя тва-
рин; «інспектування» – форма державного конт-
ролю, яка полягає у здійсненні перевірки стану 
здоров’я та благополуччя тварин, виробництва 
й обігу харчових продуктів та кормів із метою 
встановлення відповідності законодавству про 
харчові продукти, корми, здоров’я та благопо-
луччя тварин; «аудит» – систематичне та неза-
лежне вивчення певної дії з метою визначення 
того, чи відповідає така діяльність та пов’я-
зані з нею результати запланованим заходам, 
чи такі заходи впроваджені результативно 
та у спосіб, який дозволяє досягти поставленої 
мети; «валідація» – перевірка і забезпечення 
об’єктивних доказів того, що план виконання 
дій будь-якого виду, зокрема й визначений нор-
мативно-правовим актом, нормативним актом, 
стандартом, методом (методикою) проведення 
досліджень (випробувань), дає змогу з високою 
вірогідністю досягти поставленої мети; «відбір 
зразків» – форма державного контролю, що 
полягає у здійсненні відбору зразків харчових 
продуктів, кормів, сіна, соломи, побічних про-
дуктів тваринного походження або будь-яких 
речовин (зокрема, з довкілля), які пов’язані 
з виробництвом та/або обігом харчових про-
дуктів або кормів, здоров’ям та благополуч-
чям тварин, з метою перевірки шляхом прове-
дення простих або лабораторних досліджень 
(випробувань) відповідності законодавству про 
харчові продукти, корми, побічні продукти тва-
ринного походження, здоров’я та благополуччя 
тварин [4].

Отже, з огляду на вищевикладене, 
ми бачимо, що у ключових документах, які 
визначають поняття державного контролю і наг-
ляду у сфері харчової промисловості є деякі 
розбіжності. Для з’ясування цих розбіжностей 
перейдемо в нашому дослідженні до витоків 
зазначених понять.

Ретельний аналіз юридичної літератури дає 
нам змогу дійти висновку, що принципового роз-
межування між поняттями «контроль» та «наг-
ляд» у контексті державно-правової діяльності 
вчені-юристи не здійснюють або, можна ска-
зати, не акцентують на цьому уваги, не вважать 
принциповим. Так, у колективній науковій праці 
«Теорія юридичного процесу» характеристика 
такої вимоги підтримки режиму законності, як 
«забезпечення систематичного та постійного 
нагляду (контролю)» щодо діяльності держав-
них органів та посадових осіб, доповнюється 
розглядом умов ефективності цієї вимоги, гово-
риться про суб’єктів, які здійснюють нагляд 
та контроль, про зміст контрольно-наглядової 
діяльності як діяльності, у якій є «суб’єкт, що 
наглядає, та суб’єкт-піднаглядний». У «Вели-
кому юридичному словнику» «нагляд» визна-
чається як «контроль, що здійснюється», вка-
зується на існування «судового нагляду», але 
пишеться, що судову владу характеризує наяв-
ність «контрольних повноважень» [5, с. 6].

Н.В. Вітрук серед державних органів, що 
здійснюють конституційний контроль, називає, 
зокрема, спеціалізовані органи конституцій-
ного контролю у вигляді органів конституційного 
нагляду. Про співвідношення понять «нагляд» 
та «контроль» висловлюється М.В. Руденко, який 
зазначає, що через відповідні служби, інспекції, 
комітети, комісії, управління, відділи держава 
здійснює контроль (нагляд) за додержанням пра-
вових приписів [6, с. 29]. В.Є. Чіркін говорить, що 
«нагляд» – це також «контроль» [7]. I.П. Iльїн-
ський та Б.В. Щетинін наголошують на відсутно-
сті різниці між контролем та наглядом [8, с. 42].

А. Міцкевич об’єднує поняття контролю і наг-
ляду за дотриманням законів єдиним терміном 
«нагляд», акцентує на тому, що він здійсню-
ється правоохоронними органами, судом, орга-
нами владних повноважень тощо [9, с. 65].

У роботах інших учених контроль уважа-
ється ширшим за нагляд, тобто нагляд роз-
глядається цими вченими як окремий елемент 
контролю, як звужений контроль, але звужений 
лише в одному аспекті – щодо меж його засто-
сування [10]. Нагляд має більш вузьку сферу 
застосування.

У словнику С.І. Ожегова контроль – це пере-
вірка, а також спостереження з метою пере-
вірки, контроль над звітністю тощо. У «Слов-
нику-довіднику із соціального управління» 
контроль визначається як перевірка, спостере-
ження з метою перевірки дотримання законів, 
постанов, управлінських рішень тощо.
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Ретельний аналіз визначення поняття «кон-
троль» дає можливість у нашому дослідженні 
зрозуміти, що цей термін є вивченим на досить 
високому рівні. Проте деякі положення, на наш 
погляд, залишаються дискусійними.

Щодо класифікацій контролю, то в юри-
дичній літературі пропонують різні класифі-
кації зазначеного поняття. Аналіз і узагаль-
нення наукових праць дозволяє нам визнати 
класифікацію С.Г. Брателя: за призначенням 
контролю виділяється загальний (усебічно 
охоплює діяльність суб’єкта, що контролю-
ється) і спеціалізований (контроль окремого 
напряму роботи); за суб’єктом виокремлю-
ється державний (здійснюється органами 
державного управління) та недержавний кон-
троль (здійснюється недержавними структу-
рами); за сферою діяльності, що контролю-
ється, поділяється на внутрішньовідомчий 
(контроль у межах одного відомства), міжві-
домчий (застосовується щодо об’єктів, які 
організаційно підпорядковані органові вико-
навчої влади) і позавідомчий (застосовується 
щодо об’єктів, які організаційно не підпоряд-
ковані органові виконавчої влади); за метою 
та часом, у який здійснюється контроль, роз-
різняються попередній (спрямований на про-
гнозування проблем і запобігання їм у майбут-
ньому), поточний (призначений для підтримки 
установленої схеми взаємодії суб’єктів) та під-
сумковий контроль (який застосовується для 
покращення роботи всієї системи); за час-
тотою проведення та передбачуваністю 
контроль може бути систематичним, тобто 
таким, що здійснюється періодично, і одинич-
ним (позаплановим), який здійснюється в разі 
необхідності; за предметною ознакою виді-
ляються такі види контролю: фінансовий, екс-
портний, антидемпінговий тощо; за формами 
здійснення розрізняють такі види контролю, 
як: аналіз, аудит, моніторинг, нагляд, облік, 
оцінка, перевірка, ревізія, спостереження [10].

Розглянемо синоніми, через які часто роз-
кривається поняття «контроль»: «перевірка, 
ревізія вчинків, рахунків, того, як провадиться 
будь-яка справа», «перевірка, нагляд, ревізія 
вчинків, справ» або просто «перевірка». Окрему 
увагу хочемо звернути на той факт, що у визна-
ченні контролю на перше місце ставлять термін 
«перевірка», порівнюють терміни «перевірка» 
та «спостереження» («контроль – перевірка, 
а також спостереження з метою перевірки») 
або протиставляють їх («контроль – перевірка 
або спостереження з метою перевірки»).

У сфері соціального управління контроль 
визначається як спостереження і перевірка 
відповідності процесу функціонування об’єкта 
ухваленим управлінським рішенням та вияв-
лення результатів впливу суб’єкта на об’єкт, 
допущенних відхилень від вимог управлінських 
рішень, від принципів організації і регулювання, 
причому потрібно забезпечити спрямованість 
контролю на своєчасне і повне виявлення відхи-
лень від норми функціонування, встановлення 
місць їхнього виникнення, причин і винних вико-
навців, надання допомоги для подолання недо-
ліків, своєчасне виявлення та розкриття нових 
назрілих проблем, а також узагальнення пере-
дового досвіду [11].

Контроль як спостереження або як перевірка 
виконання чого-небудь, тобто йдеться не про 
абстрактний контроль, а про контроль певної 
дії. В. Суйця розглядає контроль як систему 
спостережень і перевірок чого-небудь. Узагаль-
нюючи наведені тлумачення, можемо говорити, 
що контролювати – це «перевіряти, спостері-
гати за правильністю дій, за додержанням пев-
них правил». Багато довідкових джерел визна-
чають контроль як спостереження або нагляд 
із метою перевірки. Отже, поняття «контроль» 
можна розглядати як систему спостереження 
і перевірки процесу функціонування і фак-
тичного стану певного об’єкта з метою оцінки 
обґрунтованості й ефективності ухвалення 
управлінських рішень і результатів їх виконання, 
виявлення відхилень від вимог, сформульова-
них у цих рішеннях, усунення несприятливих 
наслідків їх виконання, інформування про них 
компетентні органи [12].

У деяких словниках контроль – це не просто 
спостереження, а нагляд над чимось із метою 
перевірки, пильний контроль є за змістом сино-
німічним терміну «нагляд», а в деяких словни-
ках навіть уточнюється, про яке саме спосте-
реження йдеться: систематичне організоване 
спостереження, нагляд із метою перевірки, 
перевірку, спостереження для встановлення 
відповідності чого-небудь певним вимогам, 
спостереження з метою перевірки або нагляду, 
перевірку, а також постійне спостереження 
з метою перевірки або нагляду.

Велика кількість довідкових джерел спосте-
реженням із метою перевірки називають наг-
ляд, часто розглядають його як одну з форм 
діяльності державних органів із забезпечення 
законності, інколи додають, що нагляд є різ-
новидом контролю. Нагляд також називають 
спостереженням за ким-небудь або чим-небудь 
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із метою контролю або охорони, уточнюють, 
що це спостереження здійснюється також для 
догляду. Отже, наглядати – означає пильну-
вати, стежити за ким-небудь або чим-небудь 
для контролю та для забезпечення порядку

Однак хочемо звернути увагу на той факт, 
що юридична література містить посилання і на 
відмінність термінів «нагляд» та «контроль», 
але простежується суперечність у коментарях 
тих науковців, які вказують на розбіжність зазна-
чених термінів. Так, існує думка, що залежно 
від обсягу контролю розрізнюють власне кон-
троль, у процесі якого перевіряється закон-
ність та доцільність діяльності, та нагляд, який 
обмежується тільки перевіркою законності, 
водночас втручання в оперативно-господарчу 
діяльність піднаглядного об’єкта не є допу-
стимим, тобто нагляд – діяльність лише щодо 
забезпечення законності.

Навчальний посібник з адміністративного 
права надає такі визначення мети державного 
контролю й адміністративного нагляду: «Кон-
троль – це органічна частина, функція управ-
ління. Складовою частиною завдань та влад-
них повноважень органів та осіб, які покликані 
управляти, є організація та застосування конт-
ролю, підвищення його ефективності в інтере-
сах поліпшення роботи підконтрольного об’єкта» 
[13, с. 251]. Суть адміністративного нагляду поля-
гає в тому, що вищі органи владних повноважень 
наділені розпорядчими повноваженнями щодо 
нижчих органів, також мають право скасовувати 
невідповідності закону, акти управління, що ними 
видаються. Не можемо не погодитись із загаль-
ною думкою науковців у цій сфері, що метою 
будь-якого виду контролю є не тільки виявлення 
відхилень від заданих параметрів, але і їх усу-
нення. Встановленням основною (ключовою) 
метою адміністративного нагляду «забезпечення 
правопорядку» здійснюється повне розширення 
тлумачення суті адміністративного нагляду.

Забезпечення правопорядку у сфері дер-
жавного управління харчовою промисловістю 
вимагає комплексу політичних, правових, соці-
альних, економічних, інформаційних, орга-
нізаційних, культурно-виховних, екологічних 
та інших заходів щодо запобігання правопору-
шенням, виявлення, припинення та розкриття 
правопорушень у сфері харчової промисло-
вості, а також щодо притягнення винних осіб до 
юридичної відповідальності, передбаченої на 
законодавчому рівні.

Під час здійснення адміністративного наг-
ляду проводяться профілактика, виявлення 

та припинення порушень обов’язкових вимог, 
а також у рамках адміністративно-юрисдик-
ційної діяльності наглядових органів – притяг-
нення винних до адміністративної відповідаль-
ності. Розкриття злочинів, притягнення винних 
осіб до кримінальної відповідальності здійсню-
ються в рамках правоохоронної функції дер-
жави іншими органами державної влади. Отже, 
уважаємо за необхідне виділити їх завершаль-
ний етап та кінцеву мету: 

– у разі контролю – виявлення та вжиття 
заходів щодо добровільно-примусового усу-
нення виявлених відхилень у діяльності під-
контрольного об’єкта з метою дотримання ним 
законності, доцільності та підвищення ефектив-
ності його діяльності; 

– у разі нагляду (адміністративний, а також 
банківський, технічний тощо) – виявлення 
порушень обов’язкових вимог та застосування 
державно-примусових заходів, зазвичай адмі-
ністративно-правового характеру, у вигляді 
запобігання, припинення, відновлення та пока-
рання щодо дотримання законності діяльності 
піднаглядних об’єктів. Результатами контролю 
шляхом подолання виявлених відхилень діяль-
ності підконтрольного об’єкта стають: 

– усунення (коригування) виявлених недоліків; 
– оцінка ефективності діяльності підкон-

трольних об’єктів; 
– забезпечення збереження та сталого роз-

витку досягнутих результатів; 
– ужиття дієвих заходів щодо своєчасного 

інформування відповідних правоохоронних 
органів про порушення підконтрольним об’єк-
том адміністративного та кримінального зако-
нодавства. 

Отже, йдеться головним чином про пози-
тивний складник державного контролю для 
підконтрольного об’єкта. Негативна складова 
частина проявляється лише в разі виявлення 
порушень норм закону та підзаконних актів, 
які підпадають під адміністративну або кри-
мінальну відповідальність, та виражається 
в ужитті дієвих заходів щодо своєчасного 
інформування відповідних правоохоронних 
органів. Адміністративний нагляд не втруча-
ється у внутрішньоорганізаційні відносини, 
не оцінює ефективності та результативності 
діяльності підконтрольного об’єкта, не пропо-
нує заходи щодо коригування (усунення) вияв-
лених порушень обов’язкових вимог, у цьому 
сенсі є лише частиною державного конт-
ролю, яка націлена на виявлення порушень 
норм законів та підзаконних нормативних 
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актів та подальше застосування заходів дер-
жавного примусу. Якщо порушення підпадає 
під адміністративну відповідальність, органи 
адміністративного нагляду повною мірою 
здійснюють адміністративно-наглядову діяль-
ність. Тобто йдеться про юрисдикційну, пра-
воохоронну складову частину з негативними 
наслідками для піднаглядного об’єкта, у цьому 
сенсі органам адміністративного нагляду, 
на відміну від органів контролю, притаманні 
владні юрисдикційні повноваження з розгляду 
справ про адміністративні правопорушення 
та притягнення порушників закону до адмі-
ністративної відповідальності. Отже, адмі-
ністративний нагляд поєднує в собі частину 
контрольної діяльності та повною мірою адмі-
ністративно-юрисдикційну діяльність. Суб’єк-
тами державного контролю (нагляду) можуть 
виступати не тільки органи виконавчої влади, 
а й інші органи й організації публічного управ-
ління, які наділені повноваженнями або яким 
делеговано повноваження щодо здійснення 
контрольно-наглядової діяльності. У чинних 
нормативних правових актах по суті поняття 
«державний контроль» і «адміністративний 
нагляд» ототожнюються, принципові відмінно-
сті між ними нормативно не встановлені [14].

Державний контроль та нагляд є невід’єм-
ною функцією державного управляння та спря-
мовані на досягнення цілей управляння, вирі-
шення завдань, які виникають перед державою.

Поняття «контроль як облік» розширюється, 
якщо до нього додати термін «нагляд», тому 
контроль визначається як перевірка, система-
тичний облік і нагляд як фактичне управляння, 
володіння. У зазначеному визначені термін 
«нагляд» уточнює поняття «контроль».

Також, на наш погляд, цікавим є термін «соці-
альний контроль», на зазначеному словоспо-
лученні зосереджують увагу багато науковців. 
Загалом «соціальний контроль» можна розу-
міти як сукупність процесів у соціальній системі, 
за допомогою яких забезпечуються визначені 
«зразки» діяльності, а також дотримання обме-
жень у поведінці, порушення яких негативно 
позначиться на функціонуванні системи, отже, 
поняття «соціальний контроль» утілює собою 
процеси в соціальній системі, соціальній групі, 
суспільстві загалом, що забезпечують її ста-
лість і управління людьми, які входять до неї, 
а також управління групами й інституціями. 
Як головний механізм соціального контролю 
можна виділити соціальні санкції – позитивні, 
що стимулюють схвалені групою відхилення від 

норми, і негативні, що репресують небажані від-
хилення. Соціальний контроль забезпечує таку 
організацію громадського життя, у якій одно-
типне поводження членів соціуму відповідає 
їхнім взаємним потребам.

Контроль – це сукупність різних за формою 
дій, що здійснюються суб’єктами контролю за 
поведінкою людей або власною поведінкою, 
відносинами, які виникають у суспільстві, або 
для встановлення будь-яких наукових та інших 
пізнавальних цілей у дослідженні об’єктів мате-
ріального світу. Під час здійснення контролю 
суб’єкт контролю здійснює перевірку й облік 
того, як контрольований об’єкт виконує покла-
дені на нього завдання та реалізує свої функції. 
Контроль використовується для перевірки від-
повідальності діяльності учасників суспільних 
відносин установленим приписам, у межах яких 
вони мають діяти, є одним із найважливіших 
елементів державного управління й основним 
засобом забезпечення законності й дисципліни 
в ньому [15].

Окремо контроль визначається як загальна 
функція управління, що відповідає за нагляд 
та перевірку відповідності функціонування 
об’єкта ухваленим управлінським рішенням, 
визначення результатів їх виконання, виявлення 
допущених відхилень від нормативно-правових 
актів та принципів організації та регулювання 
діяльності, яка перевіряється.

Контроль як одна з важливих функцій органів 
владних повноважень та управління дозволяє 
не лише виявляти, але й запобігати помилкам 
і недолікам у роботі учасників відносин управ-
ління, віднаходити нові резерви та можливо-
сті. Так, М.С. Студенікіна вважає, що контроль 
полягає у спостереженні за відповідністю діяль-
ності підконтрольного об’єкта приписам, отри-
маним від об’єкта, тобто органів або посадових 
осіб. Контролем також називають систематичну 
конструктивну діяльність керівників і органів 
управління, керівників підприємств, організацій 
та їхніх підрозділів щодо забезпечення єдно-
сті рішення і виконання, досягнення визначе-
ної мети, відповідності фактичних результатів 
роботи запланованим або визначеним орга-
нами вищого рівня [16].

Отже, можемо в нашому дослідженні під-
сумувати, що вживання термінів «контроль» 
і «нагляд» як синонімів є дуже поширеним 
явищем. На наш погляд, поняття «контроль» 
є родовим щодо поняття «нагляд», охоплює 
нагляд як особливий вид контролю в деяких 
галузях права. Зазначена особливість пов’я-
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зана не з терміном «нагляд», а з характером 
зазначеного поняття.

Існує також думка, що поняття контролю 
і нагляду в сучасній теорії, законодавстві 
та практиці не розділені. У юридичній літературі 
іноді звертається увага на відмінні риси термінів 
«контроль» і «нагляд», але в коментарях нау-
ковців, які вказують на відмінність зазначених 
термінів, часто спостерігаються внутрішні супе-
речності. Наприклад, уважається, що залежно 
від обсягу контролю розрізнюють власне кон-
троль, у процесі якого перевіряються законність 
і доцільність діяльності, і нагляд, що обмежу-
ється тільки перевіркою законності, водночас 
втручання в оперативно-господарчу діяльність 
піднаглядного об’єкта не є допустимим, тобто 
нагляд є лише діяльністю щодо забезпечення 
законності. Необхідно зазначити, що з позицій 
формальної логіки розрізнення «контролю» 
та «нагляду» за критерієм «обсяг контролю» не 
видається коректним.

Окрім того, існують контрольні органи, які 
також обмежуються перевіркою тільки закон-
ності. Так, Конституційний Суд України здійс-
нює контроль за дотриманням конституційної 
законності. Водночас у ст. 120 Конституції Укра-
їни вживається термін «наглядова рада підпри-
ємства», яка перевіряє доцільність діяльності 
підприємства за умов його існування в кон-
курентному ринковому середовищі. Держав-
ний нагляд за торговельним мореплавством 
«виходить за межі нагляду тільки за дотриман-
ням законів». Характерно, що зазначене роз-
різнення «контролю» і «нагляду» пов’язується 
з такими поняттями, як судовий, прокурорський 
та адміністративний нагляд. Але в літературі, 
фактично в аналогічному за змістом контек-
сті, уживаються терміни «судовий контроль» 
та «адміністративний контроль» [17].

Окрім того, п. 9 розд. XV Конституції України 
наголошує, що законність, тобто додержання 
законів, пов’язується суто з поняттям «кон-
троль», з діяльністю державних органів щодо 
контролю за додержанням законів. У законо-
давстві України є положення, які спростовують 
тезу, що «контроль» і «нагляд» стосуються різ-
них «речей».

Можна виділити ще одну думку, яка також 
вказує на розрізнення «контролю» і «нагляду». 
Контроль припускає, що орган, який контро-
лює, може скасовувати акти підконтрольного 
органу, а нагляд пов’язується з можливістю 
наглядового органу лише звертати увагу під-
наглядного органу на ті його порушення, які він 

виправляє сам чи їх виправляє орган вищого 
підпорядкування [18].

Як бачимо, загальногалузевий критерій роз-
різнення «контролю» і «нагляду» в законодав-
стві не спостерігається, проте водночас можна 
говорити про прокурорський нагляд чи судовий 
нагляд судів загальної юрисдикції як певної 
форми державного контролю.

Отже, як видно із проведеного аналізу нор-
мативно-правової бази та думок різних науков-
ців, одностайного бачення щодо визначення 
контролю і нагляду немає. Ми одностайні 
у своєму погляді, що контроль і нагляд – це 
різні інститути, яким притаманні як спільні, так 
і відмінні ознаки.

До ознак, які є однаковими, належить те, 
що суто законом не тільки реґламентуються 
повноваження органів державного нагляду 
і контролю, а й визначається предмет такого 
нагляду і контролю, спосіб і форми їх адміні-
стративно-правового забезпечення і реалізації. 
Зазначене можна проілюструвати на прикладі 
Закону України «Про основні засади держав-
ного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності», де закріплено, що суто законами 
встановлюються: органи, уповноважені здійс-
нювати державний нагляд (контроль) у сфері 
господарської діяльності; види господарської 
діяльності, які є предметом державного нагляду 
(контролю); повноваження органів державного 
нагляду (контролю) із зупинення виробництва 
(виготовлення) або реалізації продукції, вико-
нання робіт, надання послуг; вичерпний перелік 
підстав для зупинення господарської діяльно-
сті; спосіб і форми здійснення заходів здійс-
нення державного нагляду (контролю); санкції 
за порушення вимог законодавства й перелік 
порушень, які є підставою для видачі органом 
державного нагляду (контролю) припису, розпо-
рядження або іншого розпорядчого документа 
[2]. Окрім того, орган державного нагляду (конт-
ролю) не може здійснювати державний нагляд 
(контроль) у сфері господарської діяльності, 
якщо закон прямо не уповноважує такий орган 
на здійснення державного нагляду (контролю) 
у певній сфері господарської діяльності та не 
визначає повноваження такого органу під час 
здійснення державного нагляду (контролю) [2].

Отже, здійснювати державний контроль 
і нагляд може лише уповноважений законодав-
ством, у межах своєї компетенції, орган дер-
жавної влади, повноваження якого деталізу-
ються у спеціалізованих законах, де вказується 
центральний орган виконавчої влади, що забез-
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печує реалізацію зазначених інститутів, тобто 
виконує контрольно-наглядові функції держави. 
До ознак, що відрізняють нагляд і контроль, 
передусім належать межі їх втручання. Напри-
клад, Н.А. Горбова вказує на специфіку нагляду, 
наголошує, що він визначається компетенцією 
суб’єкта наглядового органу тільки у вигляді 
перевірки законності дій об’єкта нагляду, а наг-
лядові органи не уповноважені давати оцінку 
діяльності піднаглядних об’єктів щодо доціль-
ності та втручатися в господарську діяльність. 
У разі виявлення відхилень під час внутріш-
ньоорганізаційної контрольної діяльності (вну-
трішній контроль) передбачаються заходи для 
виправлення (коригування) виявлених відхи-
лень, а в разі зовнішнього контролю – їх фік-
сація та вжиття заходів адміністративного при-
мусу [19]. Відрізняє контроль від нагляду те, що 
орган контролю має право втручання в опера-
тивну діяльність підконтрольного об’єкта (іноді 
аж до підміни собою керівного органу цього 
об’єкта), а також те, що органи контролю мають 
право самостійно притягувати винних осіб до 
юридичної відповідальності [20, с. 58; 21, с. 111].

Також дуже поширена думка про співвід-
ношення державного контролю та нагляду як 
цілого та його виокремленої частини. «Поняття 
державного контролю, – зазначає А.В. Калми-
ков, – є більш широким, аніж поняття нагляду, 
і має свої, специфічні ознаки. Органи, що здій-
снюють державний контроль, наділені більш 
широкими повноваженнями, що передбачають 
перевірку стану справ підконтрольного об’єкта 
не тільки з погляду законності, але й доцільності 
ухвалених рішень. Навіть більше, контрольні 
органи мають право втручатися в господарську, 
виробничу діяльність організації, застосовувати 
заходи адміністративного впливу» [22, с. 26]. 
Контроль не обмежується спостереженням за 
правильною реалізацією обов’язкових норма-
тивних настанов. Органи контролю отримують 
інформацію (спостерігають) не тільки щодо пра-
вомірності діяльності підконтрольного суб’єкта, 
але стосовно того, наскільки він правильно, 
ефективно та доцільно використав надані йому 
повноваження та ресурси. Існує також думка, 
що наглядові органи, на відміну від органів конт-
ролю, не мають права втручатися в оперативну 
діяльність піднаглядних суб’єктів [23].

Як окрему форму нагляду, яку визначають 
як спостереження з метою запобігання, можна 
виділити моніторинг. Термін «моніторинг» запо-
зичений з англійської мови, означає організацію 
процесу регулярного спостереження й отри-

мання даних для оцінки стану певного об’єкта, 
явища або процесу та виявлення відповідності 
бажаним результатам. Він є формою перевірки, 
що дозволяє зафіксувати тенденції розвитку 
явищ та включає в себе комплекс заходів, спря-
мованих не тільки на спостереження й оціню-
вання, але й на прогнозування. Отже, моніто-
ринг, який здійснюється ЗМІ, може трактуватися 
як систематичний збір інформації з метою спо-
стереження та прогнозування [24]. Суть про-
ведення моніторингу полягає в обов’язковому 
виконанні двох взаємопов’язаних елементів: 
спостереження та запобігання. Результати 
моніторингу мають бути рекомендаційними, 
тобто знання, отримані в результаті його прове-
дення, повинні бути використані для ухвалення 
рішень, спрямованих на потрібні зміни.

Моніторинг може спрямовуватися на суспіль-
ство загалом, коли його метою є формування 
громадської думки. Моніторинг також може бути 
спрямований на окремі верстви населення або 
невеликі групи спеціалістів окремої галузі. Від 
цього залежить інформаційна відкритість прове-
дення самого моніторингу й оприлюднення його 
результатів, оскільки часто відкритість є бажа-
ною, а іноді проведення моніторингу та його 
результати повинні бути конфіденційними. Під 
час проведення моніторингу переважно вико-
ристовуються методи спостереження й аналізу.

Можна виділити декілька типів моніто-
рингу. Так, завданням динамічного моніторингу 
є отримання інформації щодо динаміки роз-
витку об’єкта або явища, виявлення тенденцій 
із метою запобігання можливим небажаним 
результатам. Фоновий моніторинг спрямований 
на виявлення проблем до моменту їх виник-
нення, тоді як проблемний застосовується для 
вивчення закономірностей, процесів та про-
блем, які вже відомі, моніторинг такого типу 
найчастіше застосовується для дослідження 
ситуації стосовно однієї головної проблеми. 
Моніторинг може обмежуватись або не обмежу-
ватись у часі. Наприклад, проведення проблем-
ного моніторингу закінчується тоді, коли вирі-
шено завдання щодо розв’язання проблеми. 
Отже, моніторинг можна визначити як систе-
матичний нагляд, спрямований на проведення 
певної корекції в майбутньому [25].

Поняття контролю як обліку дещо розши-
рюється, коли до визначення додається тер-
мін «нагляд», тому контроль визначається як 
перевірка, систематичний облік і нагляд або 
фактичне управління, володіння. Як бачимо, 
порівняно з попереднім визначенням, у цьому 
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визначенні з’являється ще й «нагляд» як тер-
мін, що уточнює тлумачення контролю.

Висновки і пропозиції. У підсумку можна 
сказати, що науковці єдині в тому, що контроль 
і нагляд мають на меті стримування об’єкта 
діяльності від здійснення протиправних діянь, 
спрямовані на регулювання його діяльності. 
Відмінності у змісті незначні, оскільки зводяться 
до перевірки та спостереження діяльності 
об’єкта, відрізняючись лише в деяких методах 
його здійснення.

Отже, можна зробити висновок, що контроль 
і нагляд як окремі елементи єдиної системи 
контролю являють собою комплекс правових, 
організаційних, інформаційно-інспекційних 
заходів, що проводяться уповноваженими орга-
нами влади (органами владних повноважень) 
для виявлення, припинення, запобігання пору-
шенням правил здійснення суб’єктами госпо-
дарювання з метою забезпечення якісної 
та безпечної діяльності, захисту інтересів осіб, 
суспільства й держави, безпеки навколишнього 
природного середовища. Усе вищевикладене 
існує відповідно до Закону України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності», тобто на загальних 
засадах й умовах здійснення державного наг-
ляду (контролю) у сфері господарської діяльно-
сті в Україні.
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Pustovit Yu. Yu. Concepts and features of control (supervision) in the food industry
At the level of the Constitution of Ukraine it is enshrined that the state protects the rights 

of consumers, controls the quality and safety of products and all types of services and works, 
promotes the activities of public consumer organizations. This constitutional norm is implemented 
through a system of state supervision and control. Also, at the constitutional level, human health 
and life are recognized as the highest social value in Ukraine.

Food safety and quality is one of the most important factors in the well-being of the population. 
Competitive relations among manufacturers encourage the development of production control 
systems in order to best meet consumer demand. In view of this, the executive authorities of Ukraine 
face the task of effective and efficient public administration in the food industry.

In modern Ukraine, the concept of “public administration” is often compared with the civil 
service, used in the discussion of economic problems, the implementation of political propaganda, 
justification and legalization of public policy. Unfortunately, today there is no single view of what is 
public administration and what is its essence.

In view of the above, the article analyzes the legal definition of the role, place, essence and functions 
of supervision and state control in the system of public administration.

The norms of the Constitution of Ukraine on state protection of consumer rights, control over 
quality and safety of products and all types and works, the Law of Ukraine “On basic principles 
of state supervision (control) in the sphere of economic activity”, the Law of Ukraine “On state control 
over observance of legislation on food, feed, animal by-products, animal health and welfare”.

The article pays special attention to the classification of control.
It is concluded that scientists are united in the fact that control and supervision are aimed 

at deterring the object of activity from committing illegal acts aimed at regulating its activities. The 
differences in content are insignificant because they are reduced to the inspection and observation 
of the object, differing only in some methods of its implementation.

Key words: Legal act, public administration, control (supervision), state control, controlling 
services, classification of control, food industry, safety and quality of food products.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕВЕНТИВНИХ  
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ 
ПОШИРЕННЮ ПАНДЕМІЇ COVID-19 В УКРАЇНІ
У статті розкрито основні проблеми застосування превентивних поліцейських заходів 

щодо запобігання поширенню пандемії COVID-19 в Україні. Зауважено, що метою поліцей-
ського заходу є оперативне вирішення питань і ситуації на місці шляхом використання 
чітко визначених законом засобів, спрямоване на негайне настання фактичного резуль-
тату щодо охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної без-
пеки і порядку. Відзначено, що превентивні поліцейські заходи не містять елементу пока-
рання особи, до якої вони застосовуються. Крім того, їхнє використання часто зовсім не 
пов’язане із протиправною поведінкою конкретних осіб. Превентивні поліцейські заходи, не 
маючи карального характеру, не потребують установлення вини порушника як обов’язкової 
умови застосування, а також інших обов’язкових ознак протиправного діяння. Застосову-
ючи превентивні поліцейські заходи, поліцейські створюють потрібні умови для неухильного 
додержання законів, виявлення і припинення різних правопорушень, відвертають можливі 
посягання на інтереси суспільства і держави, які охороняються правом. Акцентовано увагу 
на тому, що поліція, яка зазвичай використовується для запобігання і виявлення злочинів, 
підтримки громадського порядку та надання послуг суспільству, історично відігравала 
певну роль у забезпеченні дотримання законів про охорону здоров’я. Автором відзначено, що 
застосування законів про охорону здоров’я за допомогою примусових методів може мати 
несприятливі наслідки, якщо не зменшити поширення хвороби і призвести до зниження легі-
тимності поліції. Окреслено особливості притягнення до адміністративної відповідально-
сті за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо 
карантину людей), а також проаналізовано фактичний склад цього правопорушення. Під-
креслено, що фактично здорову людину за цією статтею майже неможливо притягнути 
до адміністративної відповідальності унаслідок неоднозначності застосування цієї правової 
норми, що підтверджується судовою статисткою. Зокрема, із 402 постанов судів про при-
тягнення осіб до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, перед-
баченого ст. 44-3 КУпАП, тільки 32 постановами особи визнані винними та оштрафовані. 
Зазначено, що працівникам поліції украй важко адекватно діяти у цих умовах, коли, з одного 
боку, вони повинні виконувати свої професійні обов’язки, дотримуючись букви закону, 
а з іншого – сам закон містить низку юридичних колізій, через які його складно здійснювати 
на практиці, особливо коли всі зусилля спрямовані на запобігання поширенню захворювання 
COVID-19 контактним шляхом. Автором серед найбільш дієвих превентивних поліцейських 
заходів щодо запобігання поширенню пандемії COVID-19 в Україні названо застосування 
«механізму потрійного блокування» і розкрито його сутність. Підкреслено, що разом із цими 
превентивними поліцейськими заходами поліція також має використовувати інструменти 
геокартографування для картографування усіх COVID-позитивних випадків, а також їхніх 
первинних і вторинних контактів задля того, щоб поліцейські патрулі і блокади могли 
організовуватися стратегічно та надавати послуги вдома людям. Задля допомоги людям 
під час карантину поліція має відвідувати будинки вразливих членів громади, допомагати 
доставляти продукти харчування і предмети першої необхідності людям, які перебувають 
на карантині, а також налагоджувати контакт між людьми, які потребують невідкладної 
медичної допомоги, та лікарями прямо або через телемедицину. Однак застосування таких 
заходів є можливим лише за наявності належного державного фінансування. Констатовано, 
що зусилля поліції мають різноманітний спектр результатів виявлення порушень, арештів 
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і притягнення до відповідальності, однак результати є продуктами програмної діяльності, 
які призводять до результату (у цьому випадку – до зниження захворювання), отже, існує 
потреба в оцінці результатів зусиль поліції на основі доказів. Аналіз роботи поліції, засно-
ваний на доказах, вимагає наукової оцінки поліцейської практики для визначення того, що 
працює найкраще. Втім, наразі не було проведено жодного наукового дослідження, яке б 
використовувало систематичну оцінку показників задля того, щоб з’ясувати, чи сприяли 
дії поліції попередженню і пом’якшенню поширення хвороби. Зроблено висновок про важли-
вість превентивних поліцейських заходів щодо запобігання поширенню пандемії через кон-
такти за допомогою немедичних утручань із соціального дистанціювання та карантину, 
що не викликає сумнівів. Зауважено, що хоча робота Національної поліції України впливає на 
зниження поширення хвороби, але стратегічне і цілеспрямоване використання превентив-
них поліцейських заходів має більш суттєвий вплив на результат. Використання механізму 
потрійного блокування і пов’язаних із ним превентивних поліцейських заходів сприятиме 
зниженню поширення коронавірусної інфекції та виступить дієвим способом боротьби із 
пандемією COVID-19, доки не буде знайдено ефективних ліків або менш дорогих і трудо-
містких заходів із реагування на пандемію коронавірусу.

Ключові слова: пандемія, COVID-19, попередження коронавірусу, правоохоронні органи, 
поліція, превенція, безпека, попередження, заходи, поліцейські превентивні заходи. 

Постановка проблеми. Пандемія COVID-19, 
яка продовжує поширюватись у всьому світі, 
останнім часом внесла суттєві корективи в усі 
сфери життєдіяльності суспільства. Із погляду 
на право такі зміни можна охарактеризувати 
як запровадження спеціального адміністратив-
ного режиму найвищого ступеня (від самоізо-
ляції громадян до закриття підприємств сфери 
послуг і дистанційного навчання). Причому такі 
обмеження вводились із використанням адмі-
ністративного ресурсу на державному і місце-
вому рівнях, з одного боку, показавши на прак-
тиці його дієвість, а з іншого – відобразивши 
певну «паралізацію» законодавства у сформо-
ваній ситуації. У певних контекстах пандемія 
COVID-19 призвела до вживання виняткових 
заходів, які обмежують або призупиняють дію 
деяких основних прав людини, зокрема право 
на свободу пересування і свободу на мирне 
зібрання. Справді, такі виняткові заходи можуть 
застосовуватися з метою збереження здоров’я 
і благополуччя населення або реагування на 
надзвичайну ситуацію. В обох випадках клю-
чову роль відіграють правоохоронні органи 
загалом і поліція зокрема, які здійснюють 
заходи, починаючи з охорони здоров’я під час 
стримування спалаху захворюваності і закінчу-
ючи запобіганням певній злочинній діяльності, 
яка виникає у цьому контексті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні аспекти діяльності працівників Національ-
ної поліції України щодо запобігання злочинно-
сті і попередження надзвичайних ситуацій шля-
хом використання превентивних заходів були 
предметом дослідження таких науковців, як 
С. М. Алфьорова, О. М. Бандурки, Є. Ю. Бараша, 

В. М. Бесчастного, І. П. Голосніченка, В. Л. Гро-
хольського, А. Д. Гудовича, С. М. Гусарова, 
В. О. Заросила, І. В. Зозулі, О. М. Клюєва, 
В. В. Коваленка, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, 
А. М. Куліша, В. І. Мазуренка, О. М. Музичука, 
О. Ю. Салманової, М. А. Самбор, О. Ю. Синяв-
ської, І. М. Шопіної та інших. Зважаючи на те, 
що ситуація із поширенням пандемії корона-
вірусної інфекції продовжує загострюватись 
як у світі, так і в Україні, ця проблема вимагає 
пильної уваги з боку науковців.

Метою роботи є аналіз особливостей 
застосування превентивних поліцейських захо-
дів щодо запобігання поширенню пандемії 
COVID-19 в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Коронаві-
русна хвороба 2019 (COVID-19) – це гостре 
інфекційне захворювання дихальної системи, 
спричинене тяжким гострим респіраторним 
синдромом коронавірусної інфекції 2 (SARS-
CoV-2) [1, 2]. Перші випадки COVID-19 з’яви-
лися на початку грудня 2019 року в Ухані, про-
вінція Хубей, Китай [3]. Всесвітня організація 
охорони здоров’я (ВООЗ) 11 березня 2020 року 
назвала спалах COVID-19 глобальною пан-
демією [4]. Станом на 3 листопада 2021 року 
в усьому світі зареєстровано майже 248 міль-
йонів випадків COVID-19, зокрема 5,01 мільйо-
нів смертей [5]. Щодо України можна навести 
такі статистичні показники: станом на 3 листо-
пада 2021 року в Україні зафіксовано 2 979 086 
хворих на COVID-19, зокрема 69 447 летальних 
випадків [6].

Згідно з оцінкою міжнародних експертів 
і ВООЗ за короткий час локалізований спалах 
COVID-19 розвинувся у глобальну пандемію 
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із трьома визначальними рисами, такими як 
швидкість і масштаб, ступінь тяжкості, соці-
альна та економічна дестабілізація. Здатність 
нації реагувати на пандемію залежить від 
обсягу ресурсів охорони здоров’я, її можливо-
стей спостереження за хворобами і доступу до 
медичних закладів. Під час пандемії відмова від 
роботи через хворобу і страх хвороби впливає 
на продуктивність праці та економічно впли-
ває на націю. Продуктивність, економіка, тор-
говельний потенціал країни, оборона, туризм, 
сфера безпеки та інші сфери послуг уразливі 
перед наслідками пандемії, особливо за наяв-
ності другої хвилі інфекції [7].

Поліція, яка зазвичай використовується 
для запобігання і виявлення злочинів, для під-
тримки громадського порядку і надання послуг 
суспільству, історично відігравала певну роль 
у забезпеченні дотримання законів про охорону 
здоров’я, що вимагають від поліції дотримува-
тися карантину, соціального дистанціювання 
і вживати заходів із припинення поширення 
хвороби. Національна поліція України також 
брала активну участь у боротьбі з пандемією 
COVID-19. Отже, поліції було доручено щоденне 
спостереження за людьми, які перебувають на 
карантині або самоізоляції. Люди, які перебува-
ють на обов’язковому карантині, були зобов’я-
зані залишатися вдома, а працівникам поліції 
доручено щоденний контроль за дотриманням 
карантину. Окрім того, поліція брала активну 
участь в охороні масових зібрань. Через велику 
кількість міжособистісних контактів, пов’язаних 
із професійним впливом, працівники поліції 
були піддані високому ризику зараження. 

Домашній карантин, соціальне дистанцію-
вання і карантин є основними заходами, які 
вживаються різними країнами для реагування 
на пандемію. Майєр і Брокман, вивчивши 
інформацію, що надійшла із провінції Хубей 
та інших провінцій Китаю, дійшли висновку, 
що процедура карантину, зміна індивідуальної 
поведінки та політика стримування контролю-
вали передачу хвороби у Китаї [8]. Зінгер знай-
шов докази із Китаю, Данії, Норвегії і Півден-
ної Кореї, що карантин разом із дотриманням 
соціального дистанціювання призвели до знач-
ного зниження рівня зараження [9]. Про подібні 
результати повідомили дослідження із різних 
країн світу.

Застосування законів про охорону здо-
ров’я є ресурсномістким і трудомістким, має 
високий ступінь ризику і може викликати обу-
рення серед людей. Застосування законів про 

охорону здоров’я за допомогою примусових 
методів може несприятливо впливати і призве-
сти до зниження легітимності поліції, якщо не 
зменшити поширення хвороби. Зусилля полі-
ції мають різноманітний спектр результатів 
виявлення порушень, арештів і притягнення 
до відповідальності. Однак результати є про-
дуктами програмної діяльності, які призводять 
до результату, у цьому випадку до зниження 
захворювання. Отже, існує потреба в оцінці 
результатів зусиль поліції на основі доказів. 
Аналіз роботи поліції, заснований на доказах, 
вимагає наукової оцінки поліцейської практики 
задля визначення, що працює найкраще. Втім, 
наразі не було проведено жодного наукового 
дослідження, яке б використовувало система-
тичну оцінку показників задля з’ясування того, 
чи сприяли дії поліції попередженню і пом’як-
шенню поширення хвороби. 

Перш ніж дослідити превентивні поліцейські 
заходи, ми проаналізуємо визначення терміну 
«превенція», не закріпленого ще в українському 
законодавстві, однак застосовуваного у тео-
рії права. В англійській мові термін «prevent» 
означає «запобігати, охороняти, попере-
джати, не допускати, оберігати», а, відповідно, 
«prevention» – «запобігання, попередження». 
Слово «превенція» є іншомовним, із етимо-
логічного погляду має латинське походження: 
«рrae» означає «попереду, уперед, перед, бути 
раніше», а «verto» – «повертати, обертати, звер-
тати, перевертати, спрямовувати, бути звер-
неним кудись»; «рraevenio» – «випереджати, 
передчасно приходити» [10, с. 296].

Зауважимо, що заходи адміністративного 
попередження характеризуються загальними 
ознаками, притаманними заходам адміністра-
тивного примусу. Проте через свою профілак-
тичну спрямованість вони наділені спектром 
специфічних, характерних лише для них ознак 
[11, с. 86]. Доволі ґрунтовно зміст та особли-
вості превентивних заходів визначено у науко-
вих працях О. М. Бандурки та О. І. Безпалової, 
які зазначають, що превентивні поліцейські 
заходи – це дія або комплекс дій, що обмежують 
певні права і свободи людини, використання 
яких не завжди пов’язане із протиправною 
поведінкою конкретних осіб і які застосову-
ються відповідно до закону задля забезпечення 
виконання покладених на поліцію повноважень 
із дотриманням установлених законом вимог. 
Застосування превентивних заходів поліцією 
не є самоціллю, воно доповнює проведення 
виховних, інформаційних, роз’яснювальних 



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

66

заходів і здійснюється на засадах законності, 
потрібності, пропорційності, ефективності, 
дотримання прав і свобод людини. Превентивні 
поліцейські заходи передбачають у встановле-
них законом випадках застосування обмежень 
певних прав і свобод до людей та організацій, 
у чому виявляється їхній примусовий характер, 
хоча правопорушення є відсутніми. Отже, ці 
заходи мають чітку профілактичну спрямова-
ність і орієнтацію на захист інтересів публічної 
безпеки і порядку, на недопущення вчинення 
правопорушень [12, с. 109].

На думку сучасних науковців О. В. Когут, 
В. А. Глуховері, Р. В. Миронюк, Т. П. Мінки, 
превентивні заходи мають адміністративно-по-
переджувальний характер або належать до 
заходів припинення загального призначення. 
У діяльності поліції вони застосовуються 
переважно з метою попередження і недопу-
щення вчинення громадянами правопорушень 
[13, с. 103; 14, с. 245]. У свою чергу, Е. О. Без-
смертний відмічає, що адміністративно-запо-
біжні заходи не пов’язані з учиненням правопо-
рушень, вони їх відвертають. У цьому розумінні, 
як влучно зазначалось у публікації, вони пере-
дують застосуванню заходів примусу, спрямо-
ваних уже проти винних осіб у вчиненні певних 
порушень. Попри превентивний характер, вони 
мають специфічну ознаку, яка виражається 
в тому, що їхнє здійснення все одно відбува-
ється у примусовому порядку шляхом одноос-
обового здійснення повноважень уповноваже-
ним органом. Це вкотре доводить їхній прямий 
зв’язок із заходами адміністративного примусу 
[15, с. 79]. На думку А. Т. Комзюка, у публікаціях 
практично немає одностайності щодо визна-
чення адміністративно-запобіжних заходів. 
У кожній із праць наголошуються різні аспекти 
цього правового явища: в одному випадку під-
креслюється мета заходів, а в іншому – від-
сутність проступку як специфіки підстав до їх 
застосування [16, с. 137]. 

Отже, характерною особливістю групи захо-
дів із адміністративного попередження (запо-
бігання) є їхній профілактичний (попереджу-
вальний) характер. Вони застосовуються для 
попередження, профілактики правопорушень, 
для підтримки правопорядку у разі надзви-
чайних обставин, оскільки загроза суспільним 
та особистим інтересам, заподіяння їм шкоди 
можуть виникнути не тільки внаслідок учинення 
правопорушення, але і внаслідок стихійного 
лиха. У більшості випадків їхнього застосування 
протиправне діяння є відсутнім, однак свобода 

дій правопорушника обмежується, адміністра-
тивно-примусові заходи застосовуються неза-
лежно від його волі та бажання. Отже, особли-
востями адміністративно-запобіжних заходів 
є те, що вони застосовуються за умови відсут-
ності протиправного діяння із метою попере-
дження і виявлення протиправних діянь, забез-
печення громадського порядку і громадської 
безпеки, а також попередження надзвичайних 
ситуацій [11, с. 87].

Законодавство України чітко визначає 
і закріплює адміністративно-запобіжні заходи 
у своїх нормах. Зокрема ст. 6 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення (далі – 
КУпАП) визначає їх як заходи, спрямовані на 
запобігання адміністративним правопорушен-
ням, виявлення та усунення причин та умов, 
які сприяють їхньому учиненню, на виховання 
громадян у дусі високої свідомості і дисци-
пліни, суворе дотримання законів України. Тлу-
мачення такого виду превентивної діяльності 
полягає у недопущенні випадків протиправної 
поведінки певних осіб (які схильні до порушень 
норм права); у виявленні основних причин 
та умов, які сприяють виникненню різних пра-
вопорушень; у забезпеченні потрібних умов, які 
надалі унеможливлюють учинення протиправ-
них дій [17]. А. Т. Комзюк звертає увагу на те, 
що застосування превентивних заходів праців-
никами поліції пов’язане із виконанням ними 
специфічних обов’язків профілактичного харак-
теру, саме ця обставина відрізняє зазначені 
заходи від заходів примусу [16, с. 138]. На думку 
Я. О. Лакійчук, превентивні заходи – це комп-
лекс дій реактивного, контрольно-наглядового, 
реєстраційного, дозвільно-облікового, інформа-
ційно-аналітичного, обмежувального характеру, 
метою яких є попередження, профілактика 
і запобігання вчиненню правопорушень у всіх 
галузях життєдіяльності суспільства [18, с. 123]. 
У ст. 29 Закону України «Про Національну полі-
цію» визначено, що поліцейський захід – це дія 
або комплекс дій превентивного або примусо-
вого характеру, що обмежує певні права і сво-
боди людини та застосовується поліцейськими 
відповідно до закону для забезпечення вико-
нання покладених на поліцію повноважень [19]. 
Метою поліцейського заходу є оперативне вирі-
шення питань і ситуації на місці шляхом вико-
ристання чітко визначених законом засобів, 
спрямоване на негайне настання фактичного 
результату з охорони прав і свобод людини, 
протидії злочинності, підтримання публічної 
безпеки і порядку [11, с. 88].



Серія: Право, 2021 р., № 4 (74)

67

Чіткий перелік превентивних поліцейських 
заходів надається у ст. 31 Закону України «Про 
Національну поліцію». До превентивних полі-
цейських заходів належать такі: перевірка доку-
ментів особи (ст. 32); опитування особи (ст. 33); 
поверхнева перевірка (ст. 34); зупинення тран-
спортного засобу (ст. 35); вимога залишити 
місце та обмеження доступу на визначену 
територію (ст. 36); обмеження пересування 
особи чи транспортного засобу або фактичного 
володіння річчю (ст. 37); проникнення до житла 
чи іншого володіння особи (ст. 38); перевірка 
дотримання вимог дозвільної системи органів 
внутрішніх справ (ст. 39); застосування тех-
нічних приладів і технічних засобів, які мають 
функції фото і кінозйомки, відеозапису, чи засо-
бів фото- і кінозйомки, відеозапису (ст. 40); 
перевірка дотримання обмежень, установле-
них законом стосовно осіб, які перебувають під 
адміністративним наглядом, та інших категорій 
осіб; поліцейське піклування (ст. 41) [19]. Під 
час проведення превентивних поліцейських 
заходів поліція зобов’язана повідомити особі 
про причини застосування щодо неї превентив-
них заходів, а також довести до її відома нор-
мативно-правові акти, на підставі яких засто-
совуються ці заходи. Сутність профілактичного 
впливу превентивних поліцейських заходів 
полягає, по-перше, у недопущенні протиправної 
поведінки з боку конкретних осіб, схильних до 
такої поведінки, по-друге, в усуненні причин, які 
сприяють учиненню правопорушень, і створенні 
умов із недопущення протиправної поведінки. 
На відміну від заходів поліцейського примусу, 
які є реакцію на протиправні діяння людини, 
превентивні поліцейські заходи використову-
ються для попередження, профілактики право-
порушень, а також для забезпечення охорони 
прав і свобод людини, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки і порядку. Вияв-
лення правопорушень забезпечується засто-
суванням превентивних поліцейських заходів, 
завдяки чому також здійснюється профілак-
тичний вплив. Превентивні поліцейські заходи 
не містять елементу покарання особи, до якої 
вони застосовуються. Окрім того, їхнє викори-
стання часто зовсім не пов’язане із протиправ-
ною поведінкою конкретних осіб. Превентивні 
поліцейські заходи не будучи каральними, не 
потребують установлення вини порушника як 
обов’язкової умови застосування, а також інших 
обов’язкових ознак протиправного діяння. 
Застосовуючи превентивні поліцейські заходи, 
поліцейські створюють необхідні умови для 

неухильного додержання законів, виявлення 
і припинення різних правопорушень, відверта-
ють можливі посягання на інтереси суспільства 
і держави, які охороняються правом [11, с. 88].

Щодо превентивних поліцейських заходів 
із запобігання поширенню пандемії COVID-19 
слід зазначити, що відповідні норми стосовно 
використання обмежувальних заходів із поши-
рення COVID-19 закріплені у Постанові Кабі-
нету Міністрів України № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України гострої респі-
раторної хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2» від 11.03.2020 року. 
Окрім того, Кодекс України про адміністративні 
правопорушення [17] Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на запобігання виник-
ненню і поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)» [20] було доповнено статтею 44-3 
«Порушення правил щодо карантину людей». 
Відповідно до цієї статті порушення правил щодо 
карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітар-
но-протиепідемічних правил і норм, передба-
чених Законом України «Про захист населення 
від інфекційних хвороб» та іншими актами зако-
нодавства, а також рішень органів місцевого 
самоврядування з питань боротьби з інфекцій-
ними хворобами тягне за собою накладення 
штрафу на громадян від однієї до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 
а на посадових осіб – від двох до десяти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 
тобто від 17 000 до 34 000 грн. і від 34 000 до 
170 000 грн. відповідно.

На підставі норм ст. 8 Закону України «Про 
Національну поліцію», ч. 2 ст. 7 Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення для 
виконання своїх повноважень тільки на під-
ставі, у межах повноважень і в порядку, перед-
баченому Конституцією та законами України, 
на основі суворого додержання законності 
працівники поліції повинні мати фундамен-
тальні знання сутності адміністративного 
правопорушення, зокрема передбаченого 
й ст. 44-3 КУпАП. 

Отже, нам потрібно ознайомитися зі скла-
дом правопорушення, передбаченого ст. 44-3 
КУпАП: 1) об’єктом цього адміністративного 
правопорушення є суспільні відносини у сфері 
охорони здоров’я населення. Безпосередній 
об’єкт – встановлені Законом України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб», 
іншими актами законодавства, а також рішен-
нями органів місцевого самоврядування пра-
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вила дотримання карантину. Для цілей ст. 44-3 
КУпАП рішеннями органів місцевого самовряду-
вання є нормативно-правові акти: рішення сесії 
місцевої ради, рішення виконавчого комітету 
місцевої ради; 2) об’єктивна сторона правопо-
рушення виражається в ухиленні (порушенні) 
особи від правил, передбачених Законом Укра-
їни «Про захист населення від інфекційних хво-
роб», іншими актами законодавства, а також 
рішеннями органів місцевого самоврядування 
з питань боротьби з інфекційними хворобами. 
КУпАП не передбачає дотримання постанов 
Кабінету Міністрів України, рішення обласних 
державних адміністрації, однак, виходячи із 
норм Закону України «Про захист населення 
від інфекційних хвороб», на ці органи покла-
даються завдання щодо забезпечення захисту 
населення від інфекційних хвороб. Зокрема, 
при облдержадміністраціях утворюються 
і діють комісії із питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій, які, у свою 
чергу, встановлюють на території області кон-
трольно-пропускні пункти (карантинні пости); 
3) суб’єкт адміністративного проступку (загаль-
ний) – це фізична осудна особа, яка досягла на 
момент вчинення адміністративного правопору-
шення шістнадцятирічного віку; 4) суб’єктивна 
сторона правопорушення визначається став-
ленням до наслідків і характеризується наяв-
ністю вини у формі прямого умислу [21, с. 57]. 

Однак фактично здорову людину за цією 
статтею майже неможливо притягнути до адмі-
ністративної відповідальності, оскільки вини-
кає закономірне питання – як саме здорова 
людина може завдати шкоду недотриманням 
карантинних правил, які, відповідно до Закону 
України «Про захист населення від інфекцій-
них хвороб», можуть стосуватися лише хворих 
людей (або носіїв інфекції) чи людей, які догля-
дають за хворими, а також тих, які є безпосе-
редніми доказами завданої шкоди (тобто того, 
що через дії конкретної особи, а саме через не 
одягнення захисної маски захворіли люди, або 
через наслідки дій конкретної особи, коли вона, 
маючи інфекційне захворювання, не додержу-
валася карантинних правил). Неоднозначність 
застосування цієї правової норми підтверджу-
ється судовою статистикою. Зокрема, станом 
на 06.04.2020 р. у Єдиний державний реєстр 
судових рішень було внесено 402 постанови 
судів про притягнення осіб до адміністративної 
відповідальності за вчинення правопорушення, 
передбаченого ст. 44-3 КУпАП, із них тільки 32 
постановами особи визнані винними та оштра-

фовані. Причому за 212 постановами матеріали 
справи про притягнення особи до адміністра-
тивної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП повер-
нуто до ВП ГУНП України для доопрацювання, 
оскільки протоколи про адміністративне пра-
вопорушення не відповідають вимогам ст. 256 
КУпАП, із них 69 постанов містить мотивування: 
«Норма статті 44-3 КУпАП носить бланкетний 
характер, а тому серед ознак суті такого адмі-
ністративного правопорушення обов’язково 
повинно бути посилання на конкретний норма-
тивно-правовий акт, яким встановлюються від-
повідні правила та якого не дотрималась особа, 
яка притягається до адміністративної відпові-
дальності, порушивши тим самим законодавчі 
приписи» [22].

Отже, підсумовуючи викладене вище, хоті-
лося б зауважити, що працівникам поліції вкрай 
важко адекватно діяти в цих умовах, коли, 
з одного боку, вони повинні виконувати свої про-
фесійні обов’язки, дотримуючись букви закону, 
а з іншого – сам закон містить низку юридичних 
колізій, через які його складно реалізовувати 
на практиці, особливо коли всі зусилля спрямо-
вані на запобігання поширенню захворювання 
COVID-19 контактним шляхом. 

На нашу думку, найбільш дієвими превен-
тивними поліцейськими заходами із попере-
дження поширення пандемії COVID-19 в Україні 
є застосування «механізму потрійного блоку-
вання», який складається із трьох блоків для 
забезпечення загального блокування:

•	 перший блок передбачає закриття кор-
донів району, обмеження пересування в межах 
району шляхом розміщення поліцейських 
блокпостів і мобільного патрулювання, а також 
забезпечення соціального дистанціювання 
у громадських місцях;

•	 другий блок вводиться у місцевості, де 
повідомлялося про масові COVID-позитивні 
випадки, яка вважається «гарячою точкою». 
Територія навколо «гарячої точки» називається 
зоною стримування, у ній усі зусилля зосере-
джуються на зменшенні контактів між людьми 
у цій місцевості та за її межами; 

•	 третій блок полягає у забезпеченні суво-
рого карантину всіх первинних і вторинних 
контактів людей із позитивним тестом, що має 
бути зроблено шляхом цифрового моніторингу 
та відвідування за місцем проживання. Окрім 
того, цей «механізм потрійного блокування» 
доповнюється використанням технологій і захо-
дів громадської поліції. Нагадаємо, що норма-
тивними актами Кабінету Міністрів передбачена 
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обов’язкова госпіталізація до обсерваторів осіб 
(окрім окремо визначених категорій), які при-
були з-за кордону чи із тимчасово окупованих 
територій України. Змінами Уряду передбачено, 
що крім госпіталізації в обсерваторах громадяни 
можуть погодитися на самоізоляцію із викорис-
танням електронного сервісу «Дій вдома». Цей 
додаток протягом дня упродовж 14 днів надси-
латиме зареєстрованим користувачам до 10 
push-повідомлень. У відповідь на них потрібно 
буде зробити своє фото, під час здійснення 
якого вмикатиметься зчитування геолокації при-
строю, на якому встановлено програму. У разі 
ігнорування цього режиму Національна поліція 
має право накласти штраф, але штрафні санкції 
застосовуються лише тоді, коли підтвердиться, 
що режим дійсно було порушено. Проте ніхто 
не слідкує за людиною 24/7, показники геоло-
кації зчитуються лише у момент надсилання 
фотопідтвердження, а ці показники звіряються 
з тими, що були внесені під час авторизації. 
Приміром, у сусідній Польщі запустили схожий 
мобільний застосунок «Домашній карантин». 
Влада автоматично створює акаунти для гро-
мадян, які повернулися з-за кордону. Поляки 
мають регулярно робити селфі з геолокацією 
для підтвердження, що перебувають удома. 
Якщо не зробити фото – через 20 хвилин при-
буде поліція. Отже, Україні ще треба багато над 
чим попрацювати у сфері цифрового моніто-
рингу карантинних обмежень.

Окрім того, поліція має використовувати 
інструменти геокартографування для карто-
графування усіх COVID-позитивних випадків, 
а також їхніх первинних і вторинних контактів 
задля того, щоб поліцейські патрулі і блокади 
могли бути організовані стратегічно і надавати 
послуги вдома людям. Задля допомоги людям 
під час карантину поліція має відвідувати 
будинки вразливих членів громади, допомагати 
доставляти продукти харчування і предмети 
першої необхідності людям, які перебувають на 
карантині, а також налагоджувати контакт між 
людьми, які потребують невідкладної медичної 
допомоги, та лікарями прямо або через теле-
медицину. Однак застосування таких заходів 
є можливим лише за наявності належного дер-
жавного фінансування.

Висновки. Застосовуючи превентивні полі-
цейські заходи, працівники поліції створюють 
необхідні умови для неухильного додержання 
законів, виконання вимог нормативно-правових 
актів, недопущення вчинення правопорушень, 
а також виявлення і припинення кримінальних 

та адміністративних правопорушень, відвер-
тають і попереджають можливі посягання на 
суспільні відносини, які охороняються законом 
[11, с. 89]. Саме тому важливість превентивних 
поліцейських заходів для запобігання поши-
ренню пандемії через контакти за допомогою 
немедичних утручань із соціального дистанцію-
вання та карантину не викликає сумнівів. Хоча 
робота Національної поліції України впливає на 
зниження поширеності хвороби, але стратегічне 
і цілеспрямоване використання превентивних 
поліцейських заходів має більш суттєвий вплив 
на результат. Використання механізму потрій-
ного блокування і пов’язаних із ним превентив-
них поліцейських заходів сприятиме зниженню 
поширення коронавірусної інфекції та висту-
пить дієвим способом боротьби з пандемією 
COVID-19, доки не буде знайдено ефективних 
ліків або менш дорогих та менш трудомістких 
заходів реагування на пандемію коронавірусу. 

Оскільки пандемія є глобальним явищем 
і більшість країн світу користуються послугами 
поліції для забезпечення соціального дистанці-
ювання та карантину, потрібні додаткові дослі-
дження впливу превентивних поліцейських 
заходів щодо запобігання поширенню пандемії 
COVID-19 у різних суспільствах і державах. На 
нашу думку, еволюція пандемії COVID-19 на 
місцевому, національному і глобальному рівнях 
потребує створення відповідного правоохорон-
ного регулятивного органу (наприклад, агенції 
правоохоронних органів), який би зміг адапту-
вати місії на різних рівнях із відповідними стан-
дартами прав людини, національним законо-
давством, передовим досвідом роботи поліції 
та у координації із національною громадськістю 
та органами охорони здоров’я зміг застосувати 
спеціальні превентивні заходи щодо запобі-
гання поширенню пандемії коронавірусу. 
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Syniavska O. Yu. Application of preventive police measures to prevent the spread of the 
COVID-19 pandemic in Ukraine

Abstract. The article reveals the main problems of application of preventive police measures to 
prevent the spread of the COVID-19 pandemic in Ukraine. It is noted that the purpose of the police 
measure is to promptly resolve issues, the situation on the ground by using clearly defined means, 
aimed at the immediate occurrence of the actual result of protection of human rights and freedoms, 
combating crime, maintaining public safety and order. It is noted that preventive police measures 
do not contain an element of punishment of the person to whom they are applied. In addition, their 
use is often not at all related to the wrongful conduct of individuals. Preventive police measures, 
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which are not punitive in nature, do not require establishing the guilt of the offender as a mandatory 
condition of application, as well as other mandatory signs of an illegal act. By applying preventive 
police measures, police officers create the necessary conditions for strict observance of the law, 
detection and cessation of various offenses, prevent possible encroachments on the interests 
of society and the state, which are protected by law. public order and the provision of services to 
society, has historically played a role in ensuring compliance with health laws. The author notes 
that the application of coercive health laws can have an adverse effect, if not reduce the spread 
of the disease, as well as reduce the legitimacy of the police. The peculiarities of bringing to 
administrative responsibility for committing an offense under Art. 44-3 of the Code of Administrative 
Offenses – violation of the rules on quarantine of people, as well as analyzed the actual composition 
of this offense. It is emphasized that in fact, a healthy person under this article is almost impossible to 
bring to administrative responsibility due to the ambiguity of the application of this legal norm, which 
is confirmed by judicial statistics. Thus, out of 402 court rulings on bringing persons to administrative 
responsibility for committing an offense under Art. 44-3 of the Code of Administrative Offenses, 
of which only 32 persons were found guilty and fined. It is noted that it is extremely difficult for 
police officers to act adequately in the current environment, when on the one hand – they must 
perform their professional duties in accordance with the law, and on the other – the law itself contains 
a number of legal conflicts that make it difficult to implement in practice. every effort is made to prevent 
the spread of COVID-19 by contact. Among the most effective preventive police measures to prevent 
the spread of the COVID-19 pandemic in Ukraine, the author named the use of the «triple blocking 
mechanism» and revealed its essence. It is emphasized that in addition to these preventive policing 
measures, the police should also use geo-mapping tools to map all COVID-positive cases, as well 
as their primary and secondary contacts, so that police patrols and blockades can be organized 
strategically and provide services at home. To help people in quarantine, the police should visit 
the homes of vulnerable members of the community, assist with the delivery of food and basic 
necessities to people in quarantine, and connect people in need of emergency medical care with 
doctors directly or through telemedicine, however, the application of such measures is possible only 
with adequate public funding. It is stated that police efforts have a wide range of results of violations, 
arrests and prosecutions, but the results are products of program activities that lead to results, in 
this case to reduce the disease, and therefore there is a need to evaluate the results of police efforts 
based on evidence. Evidence-based analysis of policing requires a scientific evaluation of police 
practice to determine what works best. However, no scientific study has been conducted on the line 
that uses systematic evaluation of the data to determine whether police action has helped prevent 
and mitigate the spread of the disease. It is concluded that the importance of preventive police 
measures to prevent the spread of the pandemic through contact through non-medical interventions 
for social distancing and quarantine is not in doubt. It is noted that although the work of the National 
Police of Ukraine has the effect of reducing the spread of the disease, but the strategic and targeted 
use of preventive police measures has a more significant impact on the outcome. The use 
of the triple blocking mechanism and related preventive police measures will help reduce the spread 
of coronavirus infection and be an effective way to control the COVID-19 pandemic until effective 
drugs are found or less expensive and less time-consuming measures are taken to respond to 
the coronavirus pandemic.

Key words: pandemic, COVID-19, coronavirus prevention, law enforcement, police, prevention, 
security, measures, police preventive measures.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА ПРОПАГАНДУ ВІЙНИ  
(У СВІТЛІ ЗАКОНОПРОЄКТУ № 2689)
Статтю присвячено розгляду актуальних питань про кримінальну відповідальність за 

пропаганду війни з огляду на положення міжнародних стандартів та ухвалення законопро-
єкту № 2689. Розгляд чинних нормативних приписів, положень зазначеного законопроєкту, 
судової практики та фахових джерел дозволив виділити такі найбільш проблемні питання 
кримінально-правового аналізу пропаганди війни: ознаки пропаганди як родового поняття 
для пропаганди війни, особливості предмету пропаганди війни як кримінально караного 
діяння, його суспільно небезпечні наслідки. Під час дослідження сформульовано та обґрун-
товано такі тези: 1) пропаганда війни є міжнародно-небезпечним кримінальним правопо-
рушенням, відповідальність за яке настає за національним кримінальним законодавством; 
2) оскільки пропаганда має носити систематичний характер, підкреслено перспектив-
ність заміни словосполучення «пропаганда війни» на «публічні заклики», які можуть бути як 
системними, так і одноразовими діями, як це зроблено у законопроєкті № 2689; 3) підкрес-
лено доцільність формулювання примітки до ст. 436 КК, де визначені акт агресії і збройний 
конфлікт неміжнародного характеру. Однак наголошено на доцільності чіткого узгодження 
понять, які застосовуються у новій редакції ст. 436 КК, з іншими кримінально-правовими 
приписами; 4) теоретично вірною і практично доцільною є формальна конструкція складу, 
передбаченого ст. 436 КК як у чинній, так і у запропонованій законопроєктом № 2689 редак-
ції, тому суспільно небезпечні наслідки не виступають обов’язковою ознакою об’єктивної 
сторони.

Наголошено, що, незважаючи на позитивні риси законопроєкту № 2689, проблемою зали-
шається недотримання законодавцем юридично-технічних правил формування тексту 
кримінального закону і недосконала конструкція суміжних зі ст. 436 КК статей, які перед-
бачають відповідальність за кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства 
і міжнародного правопорядку. Це має негативний вплив на процес системного реформу-
вання кримінального законодавства і підвищення рівня захисту прав і свобод людини у сфері 
кримінальної юстиції.

Ключові слова: пропаганда війни, міжнародно-правові акти, кримінальна відповідаль-
ність, склад кримінального правопорушення, законопроєкт № 2689.

Постановка проблеми. З утилітарного 
погляду можна погодитись із тим, що пропа-
ганда – це систематична діяльність, яка перед-
бачає формування потрібного сприйняття 
аудиторією наданого їй повідомлення, спрямо-

вування поведінки аудиторії у напрямку, вигід-
ному пропагандисту [1, с. 180]. Однак зазначене 
поняття все ж переважно має негативну конота-
цію, що однозначно вірно для такого явища як 
пропаганда війни. Як вірно зазначила У. Коруц, 
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пропаганда війни повинна розглядатись у роз-
різі національної інформаційної безпеки, адже 
така пропаганда як сукупність негативних за 
своїм соціальним забарвленням дій спрямову-
ється на інформаційне середовище, що при-
зводить до деформації суспільної свідомості 
[2, с. 118, 120]. З огляду на це є необхідною 
зміна світогляду до «позитивних цінностей» 
тих, хто виступає адресатами як пропагандист-
ських закликів, так і матеріалів, що містять такі 
заклики. Однак першим серед заходів із проти-
дії пропаганди війни має бути жорстка офіційна 
реакція – притягнення правопорушників до кри-
мінальної відповідальності за ст. 436 КК України 
[3, с. 156, 159].

Тому є настільки важливою якість кримі-
нального законодавства і правозастосування 
щодо пропаганди війни, оскільки це зумовлює, 
з одного боку, належний рівень забезпечення 
безпеки суспільства, а з іншого – гарантування 
прав і свобод людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
дає підстави зазначити, що пропаганда війни 
і протидія їй є переважно предметом міжна-
родно-правових, політичних і соціологічних 
досліджень. Окремі кримінологічні та кримі-
нально-правові питання згаданого контексту 
розглядались у роботах таких науковців, як 
У. Коруц, С. Люлько, О. Олішевський, Т. Ткачук, 
О. Фролова та інших. Однак їхні дослідження 
не торкалися положень законопроєкту № 2689 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо імплементації норм міжна-
родного кримінального та гуманітарного права» 
[4], адже останній ухвалено Верховною Радою 
України та передано на підпис Президента 
України 7 липня 2021 р.

Мета роботи – аналіз основних аспектів зако-
нодавчих рішень із удосконалення ст. 436 КК.

Виклад основного матеріалу. З огляду на 
назву ухваленого законопроєкту потрібно звер-
нутися до положень деяких міжнародно-право-
вих документів, які закладають основу встанов-
лення кримінальної відповідальності за низку 
злочинів, суспільна небезпечність яких зачіпає 
не лише окремих осіб, але і міжнародну спіль-
ноту загалом. Серед таких злочинів є пропа-
ганда війни.

Водночас, як було зазначено у зауваженнях 
Головного юридичного управління Апарату Вер-
ховної Ради України на законопроєкт № 2689, 
більшість міжнародно-правових договорів, 
згоду на обов’язковість яких надано Верховною 
Радою України, не містить кримінально-пра-

вових норм і не передбачає конкретних видів 
і розмірів покарання за вчинення протиправних 
діянь. Отже, національні органи досудового 
розслідування та суди, незважаючи на приписи 
ч. 1 ст. 9 Конституції України, навряд чи зможуть 
прямо застосовувати положення таких міжна-
родних документів із додержанням вимог Кон-
ституції України [5, с. 7]. На нашу думку, зазна-
чене зауваження є логічним і доцільним, адже 
згідно із ч. 3 ст. 3 КК кримінальна протиправ-
ність, караність та інші кримінально-правові 
наслідки діяння визначаються лише Криміналь-
ним Кодексом України. Однак слід зазначити, 
що назва ухваленого законопроєкту містить 
указівку на імплементацію міжнародно-право-
вих норм. Тому йдеться саме про відповідність 
кримінального законодавства міжнародним 
стандартам, а не про безпосереднє викори-
стання останніх у кримінальних провадженнях.

Важливе значення у цьому контексті має 
Резолюція 110 (II) Генеральної Асамблеї ООН 
«Заходи, що мають вживатися проти пропаганди 
і розпалювачів нової війни» від 3.11.1947 р. [6]. 
Вона, незважаючи на наявність терміну «пропа-
ганда» у назві, не визначає її чи окремих її ознак. 
Вочевидь, на момент ухвалення цієї Резолюції 
не потрібно було детально пояснювати, що таке 
пропаганда війни, тим більше, що цей документ 
не був призначений для прийняття юридичних 
рішень щодо конкретних осіб. Однак, на нашу 
думку, принципово важливою є вказівка у доку-
менті на те, що пропаганда війни робить надзви-
чайно великий «внесок» у розв’язування війни 
через збільшення рівня агресії у суспільствах, 
формування «образу ворога», його дегумані-
зацію тощо. Тому протидія пропаганді війни ще 
з 1947 року була визначена як дієвий захід із 
запобігання міжнародним збройним конфліктам.

У свою чергу, у ст. 5 Римського статуту [7] 
визначаються чотири групи діянь («найсерйоз-
ніших злочинів, які викликають занепокоєність 
усієї міжнародної спільноти»), які підпадають 
під юрисдикцію Міжнародного кримінального 
суду: злочин геноциду, злочини проти людяно-
сті, військові злочини, злочин агресії. Пропа-
ганда війни не називається серед таких діянь, 
однак за спрямованістю її можна розглядати як 
злочин агресії.

На нашу думку, віднесення пропаганди війни 
до традиційних міжнародних злочинів, зокрема 
на підставі ототожнення пропаганди війни і пла-
нування, підготовки, розв’язування агресивної 
війни, є дещо спірним. Адже у КК України це різні 
кримінальні правопорушення, і судова прак-
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тика виходить із інкримінування, наприклад, 
у разі розповсюдження через мережу Інтернет 
закликів до розв’язування воєнного конфлікту, 
зокрема пропаганди війни (ст. 436 КК), а не 
планування чи розв’язування агресивної війни 
(ст. 437 КК). Убачається виваженою позиція, за 
якою пропаганда війни є міжнародно-небезпеч-
ним правопорушенням [8, с. 239].

Розгляд регламентації підстав криміналь-
ної відповідальності за пропаганду війни у КК 
України дає підстави погодитись із тим, що дис-
позиція ст. 436 КК містить опис діяння, доволі 
складного для кваліфікації. Але не лише 
у частині доведення настання суспільно небез-
печних наслідків від тих дій, які проваджувала 
конкретна особа [9, с. 270]. Насамперед слід 
звернути увагу на певну плутанину із застосу-
ванням законодавцем термінів «пропаганда» 
і «публічні заклики»:

у ст. 436 КК ці терміни визначають тотожні 
поняття: пропаганда – це публічні заклики;

у ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ст. 258-2 КК публічні 
заклики не утворюють пропаганди, у цих нор-
мах останній термін взагалі не застосовується;

у ст. 299 КК пропаганда і публічні заклики – 
це різні поняття, які у диспозиції ч.1 виклада-
ються через кому.

Пропаганда може бути лише публічною, 
і публічні заклики можуть виступати як форма 
пропаганди. Однак принципово важливим є те, 
що пропаганда має бути систематичною діяль-
ністю (принаймні у суб’єкта має бути сфор-
мований умисел на повторюваність однаково 
спрямованих дій), а публічні заклики можуть 
виступати як одноразова акція. Систематич-
ність як ознака пропаганди знайшла відобра-
ження у судовій практиці: зокрема, у поста-
нові П’ятого апеляційного суду м. Одеси від 
19 листопада 2019 р. йдеться про те, що пев-
ний сюжет «був розміщений одноразово, не мав 
систематичного характеру, а тому не може під-
падати під ознаки пропаганди» [10]. Зрозуміло, 
у такому разі систематичність має бути предме-
том доказування у відповідному кримінальному 
провадженні.

Звернемо увагу, що у новій редакції ст. 436 
КК (ухвалений законопроєкт № 2689 [4]) зако-
нодавець відмовився від терміну «пропаганда»: 
і назва статті, і зміст диспозиції містять сло-
восполучення «публічні заклики». Вбачається, 
що це рішення є більш виваженим, аніж чинна 
редакція, позбавлена виявлених протиріч.

Наступне дискусійне питання – це предмет 
діяння, тобто інформація, чий зміст доводиться 

до адресатів через публічні заклики або через 
матеріали, що містять такі заклики. Чинна 
редакція ст. 436 КК містить указівку на те, що 
така інформація має стосуватись агресивної 
війни або розв’язування воєнного конфлікту. 
Нова ж редакція цієї статті передбачає, що 
інформація має містити заклики до акту агресії 
або розв’язування збройного конфлікту неміж-
народного характеру [4].

Розглядаючи оновлену редакцію ст. 436 КК, 
слід підтримати викладення законодавцем розу-
міння основних понять (акт агресії та збройний 
конфлікт неміжнародного характеру) у примітці.

Водночас доцільно звернути увагу на те, що 
в ухваленому законопроєкті № 2689 у ст. 437 
«Злочин агресії» йдеться про планування, під-
готовку, ініціювання або вчинення акту агресії. 
На перший погляд у двох розташованих поруч 
статтях КК, які містять той самий термін, він 
мав би означати однакове поняття. Однак зако-
нодавець у п. 1 примітки до ст. 436 КК виклав 
в описовій формі ті варіанти, які підпадають під 
розуміння акту агресії саме у вказаній статті. 
У свою чергу, ст. 437 КК має свою примітку, 
згідно з якою під час визначення ознак акту 
агресії враховуються не лише положення між-
народних договорів, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, але 
і звичаєве міжнародне право. Убачається, що 
застосувавши у примітці слово «враховуються» 
(в імперативному вимірі), законодавець фак-
тично зобов’язує слідство і суд до такого вра-
хування. І замість прагнення точності норма-
тивного тексту, його системності, усталеності 
правозастосовної діяльності законодавець, на 
жаль, допускає очевидне порушення юридич-
но-технічних правил формування нормативних 
приписів. Правильно, на нашу думку, зазначено 
у зауваженнях Головного юридичного управ-
ління Апарату Верховної Ради України щодо 
згаданого законопроєкту: щодо застосування 
судом звичаєвого міжнародного права, то вка-
зівка на таке джерело міжнародного права 
у Кримінальному кодексі України може призве-
сти до широкого розуміння його меж, отже, і до 
суттєвих службових зловживань під час здійс-
нення відповідного кримінального провадження 
(наприклад, для неправомірного обґрунтування 
звільнення від кримінальної відповідальності 
або покарання) [5, с. 8].

З огляду на це вбачається, що той підхід, 
який було обрано під час оновлення редакції 
ст. 436 КК, є доцільнішим із теоретико-приклад-
ного погляду.
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У свою чергу, зміст збройного конфлікту 
неміжнародного характеру становлять збройні 
зіткнення на території держави між урядовими 
силами і збройними формуваннями або між 
останніми [4]. Водночас із розмежування акту 
агресії та неміжнародного конфлікту у примітці 
до ст. 436 КК у законопроєкті № 2689 випливає, 
що збройні формування, котрі беруть участь 
в останньому, є «внутрішніми національними», 
тобто такими, які не належать іноземній дер-
жаві та не контролюються нею.

Загалом можна підтримати законодавця 
у його намаганні максимально охопити особли-
вості інформації, яка доноситься через публічні 
заклики або матеріали, що містять такі заклики, 
про що наголошували деякі фахівці [11, с. 184]. 
Зокрема, п/п 7 п. 1 примітки до ст. 436 КК містить 
указівку на так звані гібридні війни, адже акт 
агресії охоплює, поміж іншим, направлення дер-
жавою або від імені держави іррегулярних сил 
чи найманців, які здійснюють акти застосування 
збройної сили проти іншої держави настільки 
серйозного характеру, що робить їх рівнознач-
ними актам прямої агресії іноземної держави.

Однак убачається, що за такого підходу 
законодавцю було би доцільно розмежувати 
збройний конфлікт неміжнародного характеру 
і терористичні акти, адже, зокрема, метою 
терористичного акту може бути провокація 
воєнного конфлікту (ч. 1 ст. 258 КК). Водночас 
терористичний акт є кримінальним правопору-
шенням проти громадської безпеки, а не діян-
ням проти миру, безпеки людства і міжнарод-
ного правопорядку.

Наступним проблемним питанням стосовно 
пропаганди війни, як вірно зазначається у фахо-
вій літературі, є визначення суспільно небез-
печних наслідків. Зокрема, дослідники наголо-
шують, що цей злочин передбачає настання 
негативних наслідків. Водночас законодавець 
демонструє досить широкий підхід до визна-
чення і визнання наслідків пропаганди війни 
негативними через настання певних конкретних 
подій, до яких така пропаганда може призвести 
[11, c. 186]. Відповідно, оскільки дії із пропа-
ганди війни не мають прямого фізичного впливу 
на іншу особу і не завдають прямої майнової 
шкоди іншим особам, вони у подальшому тран-
сформуються у конкретні агресивні, дискримі-
наційні дії, злочини вже третіх осіб [9, c. 270].

Однак представлені міркування видаються 
неоднозначними:

по-перше, пропаганда війни і у чинній редак-
ції, і у законопроєкті № 2689 сформульована 

як злочин із формальним складом. Це не озна-
чає, що наслідки взагалі не наступають чи 
не можуть наступити, але це негативні зміни 
у суспільних відносинах, поставлені під захист 
кримінального закону, а не наслідки як ознака 
об’єктивної сторони складу кримінального 
правопорушення. На нашу думку, як раз саме 
формальна конструкція складу підкреслює під-
вищену суспільну небезпечність діяння. Можна 
говорити про відкладені наслідки, але вони 
є потенційними, а не реальними;

по-друге, ставити у залежність кваліфікацію 
пропаганди війни від вчинення іншими особами 
самостійних кримінальних правопорушень 
означає порушити принципи кримінального 
права. Якщо звернутися до судової практики, 
то обвинувальних вироків за ст. 436 КК в Єди-
ному реєстрі судових рішень не так уже і багато, 
але немає жодного, де інкримінування пропа-
ганди війни ставилося у залежність від злочинів 
інших осіб. У деяких випадках [12] йдеться про 
реальну сукупність кримінальних правопору-
шень, які вчинялися однією особою (зазвичай 
ч. 1 ст. 110, ст. 436 КК або ст. 436, ч. 1 ст. 436-1 
КК). Проте і у цьому разі інше кримінальне пра-
вопорушення не було пов’язано із наслідками 
пропаганди війни.

Отже вбачається, що питання наслідків 
не є принциповим для кримінально-правової 
характеристики складу пропаганди війни. І під-
хід законодавця щодо формування саме фор-
мального складу цілком логічно витримується 
і в новій редакції ст. 436 КК.

Висновки і пропозиції. Все зазначене дає 
підстави сформулювати низку таких тез про 
актуальні питання кримінальної відповідально-
сті за пропаганду війни у світлі ухвалення зако-
нопроєкту № 2689:

1) пропаганда війни є міжнародно-небезпеч-
ним кримінальним правопорушенням, відпові-
дальність за яке настає за національним кримі-
нальним законодавством;

2) порівняльний аналіз чинної редакції 
ст. 436 КК і положень ухваленого законопро-
єкту № 2689, розгляд фахових джерел і судо-
вої практики дають підстави виділити такі про-
блемні питання аналізу цього діяння: саме 
поняття пропаганди як родового поняття про 
пропаганду війни, особливості предмету діяння, 
суспільно небезпечні наслідки;

3) оскільки пропаганда має носити систе-
матичний характер, підкреслюється перспек-
тивність заміни словосполучення «пропаганда 
війни» на «публічні заклики», які можуть бути 
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як системними, так і одноразовими діями, як це 
зроблено у законопроєкті № 2689;

4) підкреслено доцільність формулювання 
примітки до ст. 436 КК, у котрій визначаються 
акт агресії і збройний конфлікт неміжнародного 
характеру. Однак наголошується на доцільності 
чіткого узгодження понять, які застосовуються 
у новій редакції ст. 436 КК, з іншими криміналь-
но-правовими приписами;

5) теоретично вірною і практично доцільною 
є формальна конструкція складу, передбаче-
ного ст. 436 КК як у чинній, так і у запропоно-
ваній законопроєктом № 2689 редакції, тому 
суспільно небезпечні наслідки не виступають 
обов’язковою ознакою об’єктивної сторони.

Загальний тренд на максимальне втілення 
міжнародних стандартів у вітчизняне кримі-
нальне законодавство є закономірним напря-
мом розвитку останнього. Тому, на нашу думку, 
перспективами подальших досліджень є, 
по-перше, опрацювання юридично-технічних 
правил системного реформування криміналь-
ного законодавства у світлі міжнародного кри-
мінального і гуманітарного права, по-друге, удо-
сконалення окремих статей КК, зокрема тих, які 
передбачають відповідальність за кримінальні 
правопорушення проти миру, безпеки людства 
і міжнародного правопорядку.
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Вирок Приморського районного суду м. Марі-
уполя Донецької області від 16 вересня 
2021 р., справа № 266/5168/21. URL: https://
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Оrlovska N. А. The actual issues of criminal responsibility for propaganda of war  
(in the law draft № 2689 context)

The article is devoted criminal responsibility actual issues for propaganda of war in view 
of international standards provisions and the law draft № 2689 adoption. The actual law rules, 
suggested law draft provisions, case law and professional sources consideration has allowed to 
identify the most problematic issues of propaganda of war criminal law analysis: signs of propaganda 
as common understood definition for propaganda of war; subject-matter features of propaganda of war 
as a criminal act; its socially dangerous consequences. In the research course there were formulated 
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and substantiated such theses: 1) propaganda of war is an internationally dangerous criminal offense, 
entailing responsibility under domestic criminal law; 2) because of propaganda must be systematic 
character one, the expediency of replacing “propaganda of war” term with “public appeals”, which 
may be both systematic tactic and one-off actions (as done in law draft № 2689) is emphasized; 
3) the formulating of a note to the Art. 436 of the Criminal Code expediency is emphasized. This note 
defines an act of aggression and a non-international armed conflict. However, emphasis is placed on 
a clear harmonization of concepts used in the new version of Art. 436 of the Criminal Code, with other 
criminal law prescriptions; 4) the formal construction of composition for in the Art. 436 of the Criminal 
Code (both in actual law and proposed draft law № 2689) is provided. It seems theoretically correct 
and practically expedient. That is why socially dangerous consequences are not a mandatory feature 
of offender`s modus operandi.

It is noted that, despite the law draft № 2689 positive features, as a problem remains 
the criminal law building legal and technical rules violation. There is also norms` relevant to 
the Art. 436 of the Criminal Code imperfect construction (it`s about norms of criminal responsibility 
for crimes against peace, security of mankind and international law and order).This negatively 
affects the criminal law systemic reform process and reduces the human rights and freedoms 
protection level in the criminal justice sphere.

Key words: propaganda of war, international legal acts, criminal responsibility, criminal offense 
composition, law draft № 2689.
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ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА  
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ,  
ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 426 КК УКРАЇНИ
Загальновідомим є склад кримінального правопорушення, що включає суб’єкт, суб’єк-

тивну сторону, об’єкт та об’єктивну сторону. Без наявності усіх цих складників немає 
й самого злочину. Проте якщо суб’єкт (найчастіше він є загальним), суб’єктивну сторону 
та об’єкт (наприклад, родовий об’єкт визначається за допомогою розміщення статті в пев-
ній групі Особливої частини КК України) не завжди вказують у приписах статті, то об’єк-
тивну сторону детально описує законодавець у статті, вона є першочерговим складником 
кримінальної відповідальності, тут не може бути сумнівів чи розширювального тлумачення 
щодо діянь, наслідків чи причинового зв’язку. Без об’єктивної сторони не існує посягання 
на об’єкт кримінального правопорушення, немає й суб’єктивної сторони як відображення 
об’єктивних ознак кримінального правопорушення у свідомості суб’єкта й відсутній сам 
суб’єкт кримінального правопорушення. Метою статті було здійснення кримінально-пра-
вового аналізу статті 426 КК України, а саме об’єктивної сторони цього кримінального пра-
вопорушення, виявлення особливостей її законодавчого регулювання, з’ясування її недоліків 
і шляхів удосконалення об’єктивної сторони аналізованого кримінального правопорушення. 
У статті досліджено зміст поняття «об’єктивна сторона злочину» як одного з елементів 
складу кримінального правопорушення. Проаналізовано об’єктивну сторону кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 426 КК України, зокрема діяння, наслідки та момент 
його закінчення. Обґрунтовано необхідність унесення зміни до ч. 1 ст. 426 КК України щодо 
заміни слова «дії» на «повноваження». Проаналізовано особливості встановлення «істотної 
шкоди» й «тяжких наслідків» в контексті ч. 2 ст. 426 КК України. Обґрунтовано потребу 
внесення зміни в ч. ч. 2, 3 і 4 ст. 426 КК України щодо заміни слова «діяння» на «бездіяль-
ність». Виявлено законодавчі недоліки санкцій аналізованої статті. Наголошено, що без-
діяльність військової влади полягає в невиконанні службовою особою дій, які вона повинна 
була й могла вчинити в силу покладених на неї законами, військовими статутами й іншими 
нормативними актами обов’язків. Бездіяльність військової влади може виражатися в непе-
решкоджанні порушенням закону, військових обов’язків, військового порядку іншими особами, 
якщо запобігання подібним діям уходило в обов’язки військової службової особи.

Ключові слова: об’єктивна сторона, бездіяльність військової влади, істотна шкода, 
тяжкі наслідки.
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Постановка проблеми. Загальновідомим 
є склад кримінального правопорушення, що 
включає суб’єкт, суб’єктивну сторону, об’єкт 
та об’єктивну сторону. Без наявності всіх цих 
складників немає й самого злочину. Проте якщо 
суб’єкт (найчастіше він є загальним), суб’єк-
тивну сторону та об’єкт (наприклад, родовий 
об’єкт визначається за допомогою розміщення 
статті в певній групі Особливої частини Кримі-
нального кодексу України (далі – КК України)) 
не завжди вказують у приписах статті, то об’єк-

тивну сторону детально описує законодавець 
у статті, вона є першочерговим складником 
кримінальної відповідальності, тут не може 
бути сумнівів чи розширювального тлумачення 
щодо діянь, наслідків чи причинового зв’язку. 
Без об’єктивної сторони не існує посягання на 
об’єкт кримінального правопорушення, немає 
й суб’єктивної сторони як відображення об’єк-
тивних ознак кримінального правопорушення 
у свідомості суб’єкта й відсутній сам суб’єкт 
кримінального правопорушення.
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Основні й факультативні ознаки об’єктивної 
сторони також мають значення для встанов-
лення складу злочину й, відповідно, підстави 
кримінальної відповідальності; для кваліфіка-
ції діяння за відповідними статтями особливої 
частини КК України; призначення справедли-
вого покарання; для можливості звільнення від 
кримінальної відповідальності й покарання на 
підставі закону про кримінальну відповідаль-
ність [16, с. 76]. Саме тому важливо передусім 
при дослідженні складу злочину проаналізувати 
об’єктивну її сторону.

Що ж до необхідності з’ясування кримі-
нально правових аспектів злочину, передба-
ченого ст. 426 КК України, то варто погодитися 
з М. Карпенком, С. Гопак, що від стану закон-
ності й військового правопорядку в Збройних 
Силах та інших військових формуваннях, що 
діють відповідно до законодавства України, 
багато в чому залежить ефективність виконання 
покладених на них найважливіших державних 
завдань. Окремі закони, військові статути й інші 
підзаконні нормативні акти чітко й точно регла-
ментують усі сфери життя та діяльності Зброй-
них Сил. На військовослужбовців покладається 
неухильне дотримання Конституції України, 
законів і підзаконних актів, Військової присяги, 
наказів командирів (начальників). Усе це багато 
в чому зумовлює специфіку суспільних відно-
син у сфері несення військової служби, а також 
особливості й суспільну небезпеку їх порушень, 
у тому числі й злочинів [4, с. 84].

Необхідність розгляду цих питань також 
зумовлена частою зміною саме цієї статті КК 
України, зокрема зміни вносилися у 2012, 2015, 
2017 та 2018 рр. Це викликає питання щодо 
зацікавленості в зміні цієї норми законодавцем, 
а також у тому, чи внесені зміни принесли бажа-
ний результат, чи цей нормативно-правовий 
припис можна вважати досконалим зараз.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. З’ясуванням зазначених питань займа-
лася низка вчених, а саме: Т. Басова, С. Гопак, 
М. Карпенко, М. Панов, М. Рябенко, А. Самой-
лов, А. Тер-Акопов та інші. Проте в умовах фак-
тичних військових дій необхідність забезпечити 
правопорядок і законність у цій сфері посилю-
ється, а це викликає потребу в перегляді нор-
мативно-правових приписів у частині їх удоско-
налення.

Метою статті є здійснення криміналь-
но-правового аналізу ст. 426 КК України, а саме 
об’єктивної сторони цього кримінального пра-
вопорушення, виявлення особливостей її зако-

нодавчого регулювання, з’ясування її недоліків 
і шляхів удосконалення об’єктивної сторони 
аналізованого кримінального правопорушення.

Виклад основного матеріалу. Передусім 
варто з’ясувати, що розуміється під об’єктив-
ною стороною кримінального правопорушення. 
Здебільшого вчені вказують, що це зовнішня 
сторона злочинного посягання [1, с. 81–97], 
зовнішні ознаки злочинного діяння [14, с. 131], 
зовнішня форма поведінки людини (дія або без-
діяльність) [10, с. 29], зовнішній прояв суспільно 
небезпечного посягання [2, с. 106] тощо. Отже, 
це таке явище, яке має свій вияв назовні, те, 
що, по суті, ми можемо побачити або спробу-
вати уявити, що за допомогою якихось дій чи 
бездіяльності було вчинене кримінальне право-
порушення. З іншого боку, не можна погодитися 
з думкою В. Кудрявцева, що об’єктивна сторона 
злочину – це зовнішній акт суспільно небезпеч-
ного посягання [7, с. 128], адже, згідно з тлумач-
ними словниками, акт – окремий прояв якої-не-
будь діяльності; дія, подія, вчинок [19], тоді як 
злочин може проявляться у формі бездіяльно-
сті (як у досліджуваній нами ст. 426 КК України).

Щодо інших ознак об’єктивної сторони, то, 
на думку М. Бажанова, об’єктивна сторона кри-
мінального правопорушення характеризується 
діянням, наслідками, причинним зв’язком між 
ними, а також факультативними – здійсненими 
в певних умовах, місці та часі [1, с. 81–97]. 
Н. Мирошниченко до останніх відносить 
й обстановку, спосіб, засоби і знаряддя ско-
єння злочину [5, с. 39]. Також до характерних 
рис об’єктивної сторони належить те, що діяння 
виражається в завданні шкоди об’єкту кримі-
нально-правової охорони або створенні загрози 
завдання йому шкоди [7, с. 128].

Погоджуючись з указаними вище ознаками 
об’єктивної сторони, можна сформулювати 
узагальнене визначення поняття «об’єктивна 
сторона злочину» як зовнішній прояв суспільно 
небезпечного посягання, що характеризується 
діянням, наслідками, причинним зв’язком між 
ними, виражається в завданні шкоди об’єкту 
кримінально-правової охорони або загрозі 
завдання йому шкоди. Не варто забувати, що 
факультативні ознаки злочину (час, місце, 
спосіб, знаряддя, засоби вчинення злочину) 
можуть бути обов’язковими лише у випадку їх 
зазначення в статті КК України, оскільки будь-
яка дефініція має відображати узагальнені, 
спільні для всіх злочинів характеристики, указу-
вати факультативні ознаки в ній не видається 
доцільним.
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Діяння, як відомо, може виражатися в дії чи 
бездіяльності. Отже, діяння як перша ознака 
об’єктивної сторони злочину, передбаченого 
ст. 426 КК України, вчиняється тільки шляхом 
пасивної поведінки – бездіяльності.

Отож, усталеною є думка в науковій літера-
турі (з чим можна погодитися), що диспозиція 
ч. 1 ст. 426 передбачає відповідальність за три 
самостійні види бездіяльності військової влади: 
а) неприпинення злочину, що вчиняється підлег-
лими, б) непорушення військовою службовою 
особою, яка є органом дізнання, кримінальної 
справи щодо підлеглого, який вчинив злочин, 
в) інше умисне невиконання військовою служ-
бовою особою дій, які вона за своїми службо-
вими обов’язками повинна була виконати.

Бездіяльність військової влади полягає 
в невиконанні службовою особою дій, які вона 
повинна була й могла вчинити в силу покла-
дених на неї законами, військовими статутами 
та іншими нормативними актами обов’язків. 
Бездіяльність військової влади може виража-
тися в неперешкоджанні порушенням закону, 
військових обов’язків, військового порядку 
іншими особами, якщо запобігання подібним 
діям входило в обов’язки військової службо-
вої особи.

Два перші види бездіяльності військо-
вої влади вважаються закінченим злочином 
з моменту невиконання військовою службовою 
особою обов’язку покласти край злочину, що 
вчинюється підлеглим, або порушити кримі-
нальну справу щодо підлеглого, який учинив 
злочин.

Третій вид бездіяльності військової влади 
може полягати в неприпиненні правопорушень, 
що не є злочинами, у невжитті відповідних 
заходів щодо приведення військ у стан боєго-
товності, незабезпеченні виконання бойового 
завдання тощо [11, с. 807–808]. Цей вид нале-
жить до злочинів з матеріальними складами 
й уважається закінченим з моменту настання 
істотної шкоди [11, с. 807].

Відсутність указаних наслідків може свід-
чити про незакінчений злочин за умови спря-
мованості діяння на досягнення цих наслідків 
або про адміністративний чи дисциплінарний 
проступок. Бездіяльність військових посадових 
осіб є протиправним невикористанням особою 
наданих їй повноважень у зв’язку зі здійсненням 
діяльності у військовому управлінні, пов’язаної 
з військовою службою. Такі діяння можуть бути 
вчинені лише в межах наданих цій військовій 
посадовій особі повноважень, але всупереч тим 

цілям і завданням, заради досягнення й вирі-
шення яких вона ними наділяється. Характер, 
зміст та обсяг повноважень, коло обов’язків, 
що визначають компетенцію особи, установлю-
ються, зокрема, законами, постановами, нака-
зами, положеннями, інструкціями, актами інди-
відуальної дії та договорами [17, с. 15–16].

Саме тому для наявності складу безді-
яльності військової влади треба встановити: 
1) чи був покладений на цю військову службову 
особу обов’язок вчинити певні дії, невчинення 
яких ставиться їй у вину; 2) чи мала ця служ-
бова особа реальну можливість у конкретних 
умовах учинити необхідні дії; 3) чи справді не 
були виконані покладені на військову службову 
особу обов’язки [11, с. 803].

Проте виникає в цьому контексті питання: 
кримінальне правопорушення має місце лише 
тоді, коли невиконані військовою службовою 
особою дії, чи може також бути, що невиконанні 
військовою службовою особою повноваження 
у формі бездіяльності можуть призвести до кри-
мінальної відповідальності? Тобто чи обов’я-
зок військової службової особи може полягати 
й у виконанні обов’язків, що не пов’язані з діями, 
а існують у формі бездіяльності?

Проаналізувавши ст. ст. 59, 67, 298 Статуту 
внутрішньої служби Збройних Сил України, 
можемо констатувати, що командир (началь-
ник), командир бригади та черговий частини 
зобов’язані здійснювати, як правило, активні 
дії, які не пов’язані з бездіяльністю. Крім того, 
не зовсім логічною буде притягнення до кри-
мінальної відповідальності за бездіяльність 
у зв’язку з бездіяльністю. Проте, з іншого боку, 
варто внести зміни в ч. 1 ст. 426 КК України 
та слово «дії» замінити на «повноваження», 
адже воно («повноваження») включає в себе 
права й обов’язки. Для чого ж включати права? 
Як відомо, суб’єкти військової влади наділені 
так званим углядом (іншими словами, дискре-
ційними повноваженнями) – правом вирішувати 
певні суперечні ситуації на свій розсуд. Проте 
інколи вони можуть зловживати таким правом, 
застосовуючи таке «право» на свою користь, 
а наслідком цього може бути істотна шкода для 
охоронюваних кримінальним законом відносин.

Що ж до поняття «істотна шкода», то в комен-
тарях до КК України вказано, що це значні за 
своїм характером і розміром збитки. Вона може 
мати різноманітні конкретні прояви як матері-
ального, так і нематеріального характеру. При 
її визначенні необхідно враховувати ступінь 
негативного впливу протиправної дії на поря-
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док несення військової служби, число потерпі-
лих, тяжкість завданої їм моральної й фізичної 
шкоди тощо. У примітці до ст. 425 КК України 
вказано, що істотною шкодою, якщо вона поля-
гає в заподіянні матеріальних збитків, уважа-
ється шкода, яка у двісті п’ятдесят і більше разів 
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян, а тяжкими наслідками за тієї самої 
умови вважається шкода, яка в п’ятсот і більше 
разів перевищує неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян [6]. Злочин уважається закін-
ченим з моменту настання істотної шкоди (ч. 1) 
або тяжких наслідків (ч. 2) [11, с. 803].

Питання про істотність первісної шкоди 
нематеріального характеру вирішується орга-
ном досудового розслідування, прокурором 
або судом з урахуванням конкретних обставин 
справи й у межах своєї компетенції. Зокрема, 
істотною шкодою може визнатися порушення 
охоронюваних Конституцією України чи іншими 
законами прав і свобод людини та громадя-
нина, підрив престижу й авторитету військо-
вої частини, порушення громадської безпеки 
та громадського порядку, створення обстановки 
й умов, що утруднюють або унеможливлюють 
виконання підприємством, установою, органі-
зацією, які функціонують у військовій сфері, 
своїх функцій, приховування злочинів [8]. Така 
істотна шкода, як створення обстановки, що 
утруднює або унеможливлює установі, орга-
нізації, підприємству здійснення основних 
функцій (наприклад унеможливлює військовій 
частини здійснити функції оборони шляхом 
невисунення підрозділів на рубежі відповідаль-
ності), може виражатися в неприведенні підроз-
ділу або військової частини в бойову готовність. 
Істотна шкода у вигляді порушення конститу-
ційних прав і свобод людини та громадянина, 
військовослужбовця може полягати в суттєвому 
їх обмеженні, забороні їх реалізовувати відпо-
відно до закону тощо. Істотною шкодою, якщо 
вона полягає в допущенні заподіяння фізичної 
шкоди, варто визнавати умисне незапобігання 
насильницьким діям, які потягли за собою 
завдання особі фізичного болю, заподіяння, як 
правило, легких чи середньої тяжкості тілесних 
ушкоджень або пов’язані з незаконним позбав-
ленням волі, незаконним уведенням в організм 
особи наркотичних засобів, але тільки у випад-
ках, коли дії винної особи призвели до встанов-
лених законом матеріальних витрат, заважаючи 
на те що первісно були пов’язані зі спричинен-
ням нематеріальної (фізичної, психіатричної, 
психологічної) шкоди [13, с. 56].

Те саме стосується тяжких наслідків (ч. 2 
ст. 426 КК України): питання про те, які наслідки 
треба визнавати тяжкими, вирішується в кож-
ному конкретному випадку на підставі всіх мате-
ріалів справи з урахуванням серйозності завда-
ної злочином шкоди [11, с. 804].

Водночас варто погодитися з наведеною 
в юридичній літературі думкою, що окремі вади 
бездіяльності мають легітимізований характер, 
і це може додатково призводити до окремих 
збитків. До таких ситуацій відносять, наприклад, 
таке: військові органи розпорошені територі-
ально, тож їх відвідування вимагає від військо-
вої посадової особи витрачання значних зусиль 
і ресурсів; у всіх військових частинах, устано-
вах, органах, підприємствах, які підвладні вій-
ськовій сфері, установлено обмеження щодо 
днів і годин прийому громадян, причому далеко 
не завжди з урахуванням критерію зручності 
для приватних осіб; недостатня інформація про 
порядок організації військової служби; наявне 
суперечливе правове регулювання, особливо 
локального рівня, неналежне правове регулю-
вання процедурних питань [18, с. 453]; наслі-
док породжується саме цією бездіяльністю як 
результат його закономірного, необхідного роз-
витку, а не діянням (бездіяльністю) інших осіб 
або впливом зовнішніх сил [9, с. 997].

Щодо ч. 3 ст. 426 КК України, то слова «крім 
воєнного стану» означають, що вказана квалі-
фікуюча ознака застосовується тільки в разі, 
якщо злочин учинено в період:

а) з моменту оголошення рішення про мобі-
лізацію (крім цільової) або доведення його до 
виконавців стосовно прихованої мобілізації 
й до моменту введення воєнного стану в Україні 
або в окремих її місцевостях;

б) протягом відбудовного періоду, починаючи 
з дня й часу оголошення Верховною Радою за 
поданням Президента України про укладення 
миру, тобто з дня закінчення воєнного стану 
[12, с. 1259].

Особливо кваліфікуючими ознаками злочину 
є вчинення його в умовах воєнного стану або 
в бойовій обстановці. Діяння як ознака об’єк-
тивної сторони також зовні виражене у формі 
бездіяльності (пасивної поведінки). У цьому 
випадку діяння полягає в бездіяльності посадо-
вої особи, тобто протиправному невикористанні 
особою її повноважень у зв’язку зі здійсненням 
професійної діяльності, пов’язаної з організа-
ційно-розпорядчою діяльністю [20, с. 127].

Проте щодо кваліфікуючих та особливо ква-
ліфікуючих ознак злочину, передбачених ст. 426 
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КК України, постає інше питання: чому ч. ч. 2, 3 
й 4 містять формулювання «діяння», тоді як ч. 1 
та й сама стаття мають назву «Бездіяльність 
військової влади». Зокрема, у ч. 2 ст. 426 КК 
України вказано: «… ті самі діяння, якщо вони 
спричинили тяжкі наслідки», проте мова йде 
лише про бездіяльність.

Наприклад, у ч. 2. ст. ст. 376-1, 378, 381, 382 
КК України вказано «ті самі дії», у ч. 2 ст. 402, 
ч. ч. 2, 3 ст. 403, ч. ч. 3, 4 ст. 408 КК України 
«те саме діяння»/«діяння» тощо. Проте в КК 
України немає формулювання «бездіяльність» 
чи «та сама бездіяльність» у кваліфікуючих чи 
особливо кваліфікуючих складах.

Саме слово «бездіяльність» зустрічається 
32 рази в КК України, здебільшого в Загальній 
його частині. Щодо Особливої частини КК Укра-
їни, то аналізований термін згадується в при-
мітках до ст. ст. 149, 354 КК України, у ч. ч. 1, 
3 ст. ст. 365-3, 368-4 КК України він міститься як 
форма вчинення діяння серед інших конкре-
тизованих діянь. Стаття 365-3 КК України має 
його в назві – «Бездіяльність працівника пра-
воохоронного органу щодо незаконної діяльно-
сті з організації або проведення азартних ігор, 
лотерей» (кваліфікуючих чи особливо кваліфі-
куючі ознак цього злочину немає). Тобто, окрім 
ст. 426 КК України, уживати формулювання «та 
сама бездіяльність» чи просто «бездіяльність» 
законодавець не мав потреби.

Отож, у нашому випадку має місце недоско-
налість законодавчої техніки, у цілому пору-
шується логіка законодавця, варто замінити 
в ч. ч. 2, 3 й 4 ст. 426 КК України слово «діяння» 
на «бездіяльність».

Виникає питання й до змін, що внесені Зако-
ном України від 22.11.2018 № 2617-VIII, яким 
в абзаці першому слово «злочину» замінити 
словами «кримінального правопорушення».

Також у 2017 році санкція ч. 1 ст. 426 КК 
України передбачала «караються штрафом 
від трьохсот двадцяти п’яти до трьохсот 
вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян або службовим обмежен-
ням на строк до двох років, або позбавленням 
волі на строк до трьох років», а зараз вона 
формулюється так: «караються штрафом від 
однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян або служ-
бовим обмеженням на строк до двох років, або 
позбавленням волі на строк до трьох років». 
Як видається, законодавець неповною мірою 
врахував той момент, що, крім злочинів, можуть 
бути й кримінальні проступки як підстава для 

кримінальної відповідальності. Як же прин-
цип гуманізму, справедливості? Нижня межа 
повинна бути ще нижчою, або варто окремо 
виділити санкцію за кримінальний проступок 
і злочин. Проте це вже питання іншого науко-
вого дослідження.

Висновки і пропозиції. Варто внести 
зміни до ст. 426 КК України й викласти її в такій 
редакції:

1. Умисне неприпинення кримінального пра-
вопорушення, що вчиняється підлеглим, або 
ненаправлення військовою службовою особою 
до органу досудового розслідування повідом-
лення про підлеглого, який учинив кримінальне 
правопорушення, а також інше умисне невико-
нання військовою службовою особою повнова-
жень, які вона за своїми службовими обов’яз-
ками повинна була виконати, якщо це заподіяло 
істотну шкоду, –

караються штрафом від восьмисот до чоти-
рьох тисяч неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян, або службовим обмеженням на 
строк до двох років, або позбавленням волі на 
строк до трьох років.

2. Та сама бездіяльність, якщо вона спричи-
нила тяжкі наслідки, –

карається позбавленням волі на строк від 
трьох до семи років.

3. Бездіяльність, передбачена частинами 
першою або другою цієї статті, учинена в умо-
вах особливого періоду, крім воєнного стану, –

карається позбавленням волі на строк від 
п’яти до семи років.

4. Бездіяльність, передбачена частинами 
першою або другою цієї статті, що вчинена 
в умовах воєнного стану або в бойовій обста-
новці, –

карається позбавленням волі на строк від 
семи до десяти років.
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Nadoiev A. A. The objective side of the criminal offence under the article 426 of the Criminal 
Code of Ukraine

It is well known composition of a criminal offence, which includes the subject, subjective 
side, object and objective side. Without the presence of all these components there is no crime 
itself. However, if the enterprise (most often it is general), the subjective side and the object (for 
example, the generic object is determined by placing the article in a particular group of the Special 
Part of the Criminal Code of Ukraine (hereinafter – the CC of Ukraine)), is not always specified in 
the prescriptions of the article, the objective side is described in detail by the legislator in the article, it 
is the primary component of criminal responsibility, here can be no doubt or expansive interpretation 
in respect of acts, consequences or causality. Without the objective side there is no encroachment 
on the object of a criminal offence and there is no subjective side as a reflection of objective signs 
of a criminal offence in the mind of the subject and there is no subject of the criminal offence itself. 
The aim of the article was to carry out the criminal law analysis of article 426 of CC of Ukraine, namely 
the objective side of this criminal offence, to reveal the peculiarities of its legislative regulation, find 
out its defects and the ways to improve the objective side of the criminal offence under consideration. 
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The article studies the content of the concept of “objective side of the crime” as one of the elements 
of criminal offence. The objective side of the criminal offence under the Art. 426 of the Criminal Code 
of Ukraine was analyzed, in particular the actions, consequences and the moment of its termination. 
The necessity of amending Part 1 of Article 426 of the Criminal Code of Ukraine to replace the word 
“actions” with “powers” has been substantiated. The peculiarities of establishing “significant harm” 
and “grave consequences” in the context of Part 2 of the Art. 426 of the Criminal Code of Ukraine. 
The necessity of amending Parts 2, 3 and 4 of the Art. 426 of the Criminal Code of Ukraine for 
the replacement of the word “acts” with the word “inaction” was substantiated. The legislative 
shortcomings of the sanctions of the article in question were revealed. It is noted that inaction by 
military power consists in the failure of an official to perform the actions which he should and could 
perform by virtue of the duties imposed on him by the laws, military regulations and other normative 
acts. Inaction of the military authority can be expressed in the failure to prevent the violation of the law, 
military duties, military order by other persons, if the prevention of such actions was part of the duties 
of a military official.

Key words: objective side, inaction of military authorities, significant harm, grave consequences.



Серія: Право, 2021 р., № 4 (74)

85

УДК 341.4
DOI https://doi.org/10.32840/1813-338X-2021.4.13

А. Пахлеванзаде
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства
Міжнародного гуманітарного університету

ПОНЯТТЯ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ 
У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Статтю присвячено висвітленню підходів до питання незаконного обігу наркотичних 

засобів у міжнародному праві, розгляд наявних концепцій цієї дефініції. Окреслено ступінь 
наукової розробленості проблеми. 

У статті проаналізовано наслідки розвитку незаконного обігу наркотиків та зазначено, 
що це вимагає від світової спільноти науково-обґрунтованих, комплексних, системних і вза-
ємопов’язаних заходів, здійснення яких дозволить спільними зусиллями держав і міжнародних 
структур успішно протистояти поширенню цієї проблеми. 

Підкреслено, що міжнародні організації відіграють помітну роль у посиленні потенціалу 
держав-членів у боротьбі з наркотиками, злочинністю, корупцією і тероризмом. Характер 
термінової потреби у вирішенні вищезазначених проблем вимагає розгляду від урядів усіх 
держав на порядку денному питання про організацію і вдосконалення міжнародних механіз-
мів, які би сприяли вирішенню питань поширення наркотиків.

Наголошено, що наркоіндустрія не зупиняється у своєму розвитку, неухильно підви-
щує свій технічний і фінансовий потенціал, упроваджує нові науково-технічні рішення своїх 
потреб і ніколи не стоїть на місці. Завдяки цьому транснаціональні злочинні синдикати 
мають змогу використовувати сучасні досягнення науки і техніки, зокрема засоби озбро-
єння, боєприпаси, системи електронного оснащення, тим самим розвиваючи свою мережу 
у всьому світі та успішно підтримуючи її стабільність.

У статті зазначено, що під незаконним попитом розуміють реальну потребу у наркотич-
них засобах для наркотизації, тобто споживання з метою сп’яніння у країні або в окремому 
регіоні у певний період. Для наркотичної злочинності характерною є певна однорідність. 

У статті підкреслено, що міжнародна спільнота прагне уніфікувати систему дефініцій 
досліджуваного явища. Доведено, що світовій спільноті вдалося напрацювати певний досвід 
у боротьбі із незаконним обігом наркотиків. Важливо зазначити, що ключова роль у подібній 
боротьбі належить саме системі міжнародних органів та інституцій, які своїм функціо-
налом сприяють підвищенню рівня співробітництва на міжнародній арені між суверенними 
державами шляхом втілення прийнятих ними міжнародно-правових актів.

Ключові слова: міжнародна організація, незаконний обіг, наркотичні засоби, злочин, 
співпраця.

Постановка проблеми. Нині міжнародний 
незаконний обіг наркотичних засобів набуває 
все більшої актуальності. Боротьба із незакон-
ним обігом наркотиків і психотропних речовин – 
це проблема, з якою зіткнулись уряди та суспіль-
ства в усьому світі; це болюче питання, яке не 
має національних, територіальних, релігійних 
та інших кордонів. 

Незаконний обіг наркотиків – це досить бага-
тогранне явище, яке за останні десятиліття наби-

рає ще більш швидкого поширення у суспільстві 
загалом і серед молоді зокрема. Масштаби 
незаконного обігу та розповсюдження нарко-
тичних засобів, так само, як і немедичного вжи-
вання наркотиків та інших психотропних речо-
вин, важко переоцінити. Із кожним роком вони 
зростають і досягають рівня серйозної загрози 
здоров’ю і стабільності кожного народу та нації, 
а також соціальної, політичної і економічної 
небезпеки у кожній державі, зокрема і в Україні.

© Пахлеванзаде А., 2021
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Багато науковців у своїх дисертаціях, статтях, 
посібниках, підручниках досліджували питання 
незаконного обігу наркотичних засобів як 
у межах національного, так і в окремих аспектах 
міжнародного права, серед яких О. Ф. Андрійко, 
С. Бандурка, В. Д. Берназ, В. О. Васільєва, 
А. М. Волощук, В. М. Гаращук, І. В. Ємченко, 
О. В. Козаченко, М. П. Легецький, Н. А. Мирош-
ниченко, Слинько С. та інші. Однак увага до 
дефініції «незаконний обіг наркотичних засо-
бів» залишається і досі актуальною.

Мета роботи – дослідження підходів до 
визначення поняття «незаконний обіг наркотич-
них засобів» у міжнародному праві.

Виклад основного матеріалу. Зростання 
масштабів зловживання наркотичними засо-
бами та їхнього незаконного обігу ставить 
серйозну загрозу для здоров’я і благополуччя 
людей, чинить негативний вплив на еконо-
мічні, культурні та політичні основи суспільного 
устрою. Визнаючи, що незаконний обіг наркоти-
ків є вкрай небезпечною злочинною діяльністю, 
припинення якої вимагає невідкладної і першо-
чергової уваги, більшість країн світу вважає най-
важливішою умовою успіху у боротьбі із наркоз-
лочинністю вжиття цілеспрямованих заходів із 
протидії їй. Оскільки вивчати складне соціаль-
но-правове явище, яким, безперечно, є наркоз-
лочинність, неможливо, було вирішено з метою 
виявлення повного набору якісних характе-
ристик дослідити зміст цього явища з усіх без 
винятку значущих для протидії їй позицій. Проа-
налізовано операційні визначення з інших галу-
зей права, а також напрацювання міжнародних 
робочих груп та інституцій стосовно наркоманії, 
наркотиків, їхнього незаконного обігу, нарко-
тизму, наркотизації тощо. У них були виділені 
значущі ознаки, що розкривають якісні харак-
теристики, урахування яких є необхідним для 
організації ефективної протидії їй правоохорон-
ними органами, державними і міжнародними 
організаціями [1, с. 245].

Більше того, міжнародний обіг незакон-
них наркотиків досяг такого рівня поширення 
та організації, що йому стали притаманні 
невід’ємні риси ринкової економіки, зокрема 
попит і пропозиція, у прямій залежності від яких 
перебуває його кон’юнктура [2, c. 89].

У Довідковій записці № 1 від 15 лютого 
1997 року до Щорічної доповіді Міжнародного 
комітету із контролю над наркотиками вжи-
ваються такі терміни, як «незаконний оборот 
наркотиків», «споживання і виробництво нарко-

тиків», «виробництво, обіг і вживання наркоти-
ків», «незаконне виготовлення метамфетаміну 
та незаконний обіг цієї речовини і його прекурсо-
рів». Аналіз тексту Довідкової записки дозволяє 
зробити висновок про те, що під час вживання 
цих термінів автори документа мають на увазі 
«незаконний обіг наркотичних засобів» у тому 
сенсі, в якому це поняття вживається у Конвен-
ції Організації Об’єднаних Націй про боротьбу 
проти незаконного обігу наркотичних засобів 
і психотропних речовин1988 року [3]. Згідно із 
цим документом, незаконний обіг наркотич-
них засобів передбачає також їхнє виробни-
цтво і виготовлення. Поняття «незаконний обіг 
наркотичних засобів» використовується також 
у документах, прийнятих у межах Співдруж-
ності Незалежних Держав. Однак у Концепції 
держав-учасників Співдружності Незалежних 
Держав у боротьбі зі злочинністю від 2 квітня 
1999 року незаконне виробництво наркотичних 
засобів і психотропних речовин та їхній незакон-
ний обіг розглядаються в якості самостійних дій.

У Європейському Союзі також було виро-
блено свої підходи до поняття «незаконний обіг 
наркотиків» і суміжних із ним дефініцій. Напри-
клад, згідно зі статтею 1 Рамкового рішення 
2004/757/JHA, яка встановлює мінімальні 
правила щодо складових елементів злочинів 
і санкцій у сфері незаконного обігу наркотичних 
речовин від 25 жовтня 2004 року [4], під «нар-
котиком» мають розумітися будь-які речовини, 
передбачені Єдиною конвенцією про наркотичні 
речовини 1961 р. (із змінами, внесеними Прото-
колом 1972 р.) та Віденською конвенцією про 
психотропні речовини 1971 р., прийняті в межах 
Організації Об’єднаних Націй. 

Під «прекурсором» розуміють будь-яку речо-
вину, яка вказується у такому сенсі у законодав-
стві ЄС, за яким здійснюються зобов’язання, що 
випливають із ст. 12 Конвенції ООН про боротьбу 
проти незаконного обігу наркотичних засобів 
і психотропних речовин від 20 грудня 1988 р.

У межах цих актів злочинами також потрібно 
було визнавати підбурювання, пособництво 
та замах на вчинення незаконних діянь [5, с. 171].

Держави-члени зобов’язувалися вживати 
необхідних заходів для того, щоб за вчинення 
злочинів призначалися покарання, які були б 
ефективними, пропорційними та володіли запо-
біжним ефектом. Окрім того, держави-члени 
зобов’язувалися забезпечувати конфіскацію 
таких речовин.

До того ж Рамковим рішенням передбача-
ється можливість притягнення до відповідаль-
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ності юридичних осіб (тобто будь-які утворення 
з таким статусом за національним правом). 
Юридичні особи потрібно було притягувати 
до відповідальності на основі статті 6 за зло-
чини, скоєні в інтересах будь-якої особи, яка 
могла діяти індивідуально або у складі того 
чи іншого органу підприємства, котрий займав 
вищу посаду в межах юридичної особи на 
основі можливості представництва юридичної 
особи, а також за наявності повноважень щодо 
процесу прийняття рішень від імені юридич-
ної особи або наявності права контролювати 
дії юридичної особи (або дії інших суб’єктів 
усередині юридичної особи). Держави-члени 
зобов’язувалися забезпечувати притягнення 
юридичної особи до відповідальності за умови 
відсутності нагляду і контролю за діями вище-
зазначеної особи, що створило люфт для вчи-
нення злочинів, зазначених у статтях Рамкового 
рішення на користь такої юридичної особи, осо-
бою або під її керівництвом.

Заходи, які держави-члени зобов’язалися 
вживати, повинні відповідати критеріям ефек-
тивності, співмірності та володіти сутністю 
превенції. Такі заходи можуть містити санкції, 
зокрема (але не виключно) кримінально-пра-
вові або інші штрафи і санкції, наприклад, 
заходи, що спричинюють позбавлення права 
отримувати податкові чи інші пільги або допо-
могу з боку публічної влади; заходи, що спри-
чинюють тимчасову або постійну заборону 
здійснювати комерційну діяльність; поміщення 
під судовий нагляд; ліквідацію юридичної особи 
у судовому порядку; тимчасове або остаточне 
закриття установ, які використовувалися для 
вчинення злочину; конфіскацію речовин, які 
є об’єктом вищезазначених злочинів, знаряддя, 
що використовувалися або призначалися для 
використання під час вчинення цих злочинів, 
і прибутків від цих злочинів, або конфіскацію 
майна, вартість якого відповідає вартості цих 
прибутків, речовин або знарядь.

Світова спільнота зустріла питання про реа-
гування на появу на ринку збуту нових нар-
котиків наприкінці 2000-х рр. Уряди багатьох 
країн відкрили для себе, що, незважаючи на 
те, що споживання речовин, які визначаються 
підконтрольними за Конвенціями ООН про 
наркотики (тобто кокаїн, екстазі або канабіс – 
«контрольовані наркотики»), стабілізувалося, 
хоча їхні масштаби залишилися великими [6], 
проте нові види психотропних речовин зі здат-
ністю імітувати ефект контрольованих наркоти-
ків розцінювалися на ринках збуту як законна 

альтернатива саме контрольованим наркоти-
кам, оскільки не підлягали відповідним захо-
дам контролю зі сторони країн-членів Конвенції 
ООН і через це набули широкого застосування 
у промисловості, все більше набуваючи розпов-
сюдження і в ЄС. Починаючи з 1997 року, про-
тягом 15 років держави-члени ЄС повідомили 
про появу близько 290 речовин, а у 2012 році 
майже кожного тижня повідомлялося про появу 
більше ніж однієї речовини на ринку. Кіль-
кість речовин, про які було повідомлено про-
тягом 2009-2012 років, зросло утричі (із 24 до 
73) [7, с. 23]. Особи переважно молодого віку 
споживали саме психотропні речовини, які 
тільки з’явилися на ринку. Однак варто зазна-
чити, що шкода для здоров’я, яка завдавалася 
цими новими психотропними речовинами, була 
такою ж, як і від контрольованих наркотиків, 
так само, як і розмір тягаря для суспільства. 
Такий ризик підштовхнув уряди країн до вве-
дення різного спектру обмежувальних заходів. 
Але лише національні обмежувальні заходи не 
мали потужного результату через те, що подібні 
речовини перебувають у вільному обігу на 
внутрішньому ринку – приблизно 80% відомих 
речовин були виявлені більш ніж в одній держа-
ві-члені. У жовтні 2011 р. Комісія прийняла Пові-
домлення «Про більш рішучу реакцію Європи 
на наркотики», де визначила нові психотропні 
речовини як одну із проблем, які потребують 
жорстокої реакції на рівні ЄС [8]. 10 травня 
2005 р. Рада прийняла рішення 2005/387/JHA 
про обмін даними, еволюцію можливих ризиків 
і створення механізму контролю за новими пси-
хотропними речовинами, що передбачав певний 
механізм реагування на ризики, які створювали 
нові психотропні речовини. Такий механізм міг 
спричинити організацію системи контрольних 
заходів для вищезазначених речовин і встанов-
лення кримінальних санкцій на території ЄС. 
У 2013 році Комісія підготувала проєкт Регла-
менту Європейського Парламенту та Ради про 
нові психотропні речовини [9, с. 10] з метою 
підвищення рівня реагування на доволі часту 
появу нових психотропних речовин та їхнє роз-
повсюдження на території ЄС. Цей проєкт Рег-
ламенту спрямований на підвищення ефектив-
ності функціонування внутрішнього ринку щодо 
легального обігу нових психотропних речовин 
шляхом мінімізації бар’єрів для торгівлі, пре-
венцію створенню таких бар’єрів, створення 
вищої правової впевненості для економічних 
операторів; водночас акцент був наданий змен-
шенню доступності психотропних речовин, які 
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становили небезпеку, завдяки більш ефектив-
ним і відповідним заходам ЄС. 

Вищезазначені ідеї вимагали упровадження 
кримінальної відповідальності за незаконний 
обіг таких нових психотропних речовин, унас-
лідок чого Комісією у вересні 2013 року було 
підготовлено проєкт Директиви Європейського 
Парламенту і Ради про внесення змін до Рам-
кового рішення 2004/757/JHA у частині визна-
чення наркотику [10]. Зважаючи на це, перед-
бачалась така редакція статті 1 Рамкового 
рішення: «наркотик» означає: a) будь-яку речо-
вину, передбачену Єдиною конвенцією про нар-
котичні речовини 1961 р. (із змінами, внесеними 
Протоколом 1972 р.) та Віденською конвенцією 
про психотропні речовини 1971 р., прийня-
тими у межах ООН; b) будь-яку речовину, що 
міститься у Додатку; c) будь-яку психотропну 
речовину, яка становить серйозні медичні, соці-
альні та безпекові ризики, є предметом постій-
них обмежень щодо вільного обігу на ринку 
та на підставі Регламенту про нові психотропні 
речовини.

До ст. 9 додавалися положення про нові пси-
хотропні речовини, які потрібно було обмежу-
вати у розрізі вільного обігу, тому держави-члени 
були зобов’язані протягом дванадцяти місяців 
після вступу в силу таких постійних обмежень 
щодо обігу нових психотропних речовин при-
йняти необхідну нормативно-правову базу для 
ефективного застосування положень Рамко-
вого рішення до нових психотропних речовин. 
Зміст положень таких нормативно-правових 
актів мають невідкладно повідомлятися Комі-
сії. Під час прийняття державами-членами цих 
положень останні повинні посилатися на це 
Рамкове рішення або супроводжувати поси-
лання у випадку їх офіційної публікації. Держа-
ви-члени мають визначати форму такого поси-
лання. Через 5 років після набуття чинності 
Директиви та кожні наступні 5 років Комісія оці-
нює зусилля держав-членів щодо імплемента-
ційних заходів положень Директиви. Окрім того, 
до Директиви додається Додаток, який містить 
перелік нових психотропних речовин [11, с. 115].

Саме завдяки великому пласту доробок 
таких міжнародних організацій під час цього 
дослідження нам вдалося проаналізувати 
поняттєвий апарат у сфері незаконного обігу 
наркотичних речовин і прослідкувати його закрі-
плення у документах міждержавного характеру, 
унаслідок чого можна дійти висновку, що на 
цьому етапі міжнародна спільнота прагне уні-
фікувати систему дефініцій у такому напрямку 

та намагатись оновлювати списки речовин, які 
мають наркотичний вплив, на регулярній основі 
з огляду на безперебійну появу все нових 
і нових речовин на ринку збуту.

Отже, ми можемо підсумувати, що з погляду 
на феномен наркологічної злочинності її вихід-
ним елементом є незаконний обіг наркоти-
ків – негативне соціально-правове явище, 
зумовлене існуванням незаконного попиту на 
наркотики у частини населення і незаконною 
діяльністю осіб із його задоволення.

Водночас під незаконним попитом розуміють 
реальну потребу у наркотичних засобах для 
наркотизації, тобто споживання з метою сп’я-
ніння у країні або в окремому регіоні у певний 
період. Із названих позицій наркозлочинність 
можна розглядати як різного ступеня закон-
спіровану діяльність усіх її учасників, нерідко 
також об’єднаних в організовані злочинні групи, 
спрямовану на створення і функціонування 
джерел та каналів надходження наркотиків на 
нелегальний ринок. Для наркотичної злочинно-
сті загалом є характерною кримінологічна одно-
рідність. Однак слід виділити такі три провідні 
напрями злочинних практик:

‒ злочини, прямо пов’язані із наркобізнесом, 
тобто незаконним обігом наркотиків;

‒ злочини, вчинення яких пов’язане із нарко-
тичною залежністю, тобто коли на злочинну пове-
дінку впливає хронічна наркоманія, коли вчинки 
людини залежать від того, що вона відчуває 
потребу у наркотиках і прагне її задовольнити;

‒ злочини, які вчиняються особами, що пере-
бувають у стані наркотичного сп’яніння.

Висновки і пропозиції. За останні роки сві-
тове співтовариство пройшло тернистий шлях 
становлення своєї політики, спрямованої на 
боротьбу із незаконним обігом наркотичних 
засобів і наркозалежністю. За цей час вдалося 
не лише прийняти юридично обов’язкові для 
імплементації у різних організаціях держав-чле-
нів нормативно-правові акти, але і запровадити 
всесвітні системи спостереження, проводити 
регулярний і послідовний моніторинг трансфор-
мації наркотрафіку, а також розробити і запро-
вадити у життя механізми раннього попере-
дження з метою швидкого реагування на появу 
нових психотропних речовин. 

Ефективне реагування на потік наркотиків 
через території різних держав вимагає від зако-
нодавців, правоохоронних органів і науковців 
вивчення досвіду одне одного та міжнародних 
організацій як суб’єктів, які присвячують цій 
проблемі досить багато уваги.
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Pahlevanzade A. The concept of illegal trafficking in narcotic drugs in international law
The article is devoted to the coverage of approaches to the issue of illicit drug trafficking 

in international law, consideration of existing concepts of this definition. The degree of scientific 
elaboration of the problem is outlined.

The article analyzes the consequences of the development of drug trafficking and states that it 
requires from the world community scientifically sound, comprehensive, systematic and interconnected 
measures, the implementation of which will allow joint efforts of states and international organizations 
to successfully counter the spread of this problem.

It is emphasized that international organizations play a significant role in strengthening 
the capacity of member states in the fight against drugs, crime, corruption and terrorism. The 
urgency of addressing the above issues requires that all governments consider the organization 
and improvement of international mechanisms to address drug trafficking.

It is emphasized that the drug industry does not stop in its development, steadily increases 
its technical and financial potential, introduces new scientific and technical solutions to its needs 
and never stands still. As a result, transnational criminal syndicates are able to use the latest 
advances in science and technology, including weapons, ammunition, and electronic equipment, 
thereby developing their network around the world and successfully maintaining its stability.

The article states that illegal demand refers to the real need for narcotic drugs, ie consumption for 
the purpose of intoxication, in a country or in a particular region during a certain period. Drug crime 
is characterized by a certain homogeneity.

The article emphasizes that the international community seeks to unify the system of definitions 
of the phenomenon under study. It has been proven that the world community has managed to 
gain some experience in combating drug trafficking. It is important to note that the key role in 
such a struggle belongs to the system of international bodies and institutions, whose functionality 
contributes to increasing the level of cooperation in the international arena between sovereign states 
through the implementation of international legal acts adopted by them.

Key words: international organization, illicit trafficking, drugs, crime, cooperation.
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УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ МІЖ КАНАДОЮ  
ТА КОЛУМБІЄЮ: ОРИГІНАЛЬНИЙ ПІДХІД  
ДЛЯ ПОЗИТИВНОГО ВПЛИВУ НА СИСТЕМУ ПРАВ ЛЮДИНИ
У статті досліджено практику укладення «парасолькових» зовнішньоторговельних угод, 

які містять кілька окремих, але взаємопов’язаних міжнародних договорів, зокрема тих, що 
стосуються впливу торгівлі на розвиток системи прав людини. Дослідження підтверджує 
гіпотезу про те, що нині зовнішньоторговельні угоди є так званими експериментальними 
лабораторіями, які дозволяють на регіональному або двосторонньому рівні розробити 
та імплементувати положення, що виходять за межі базового пакету норм СОТ, зокрема 
щодо захисту прав людини. Автором розглянуто Угоду про вільну торгівлю між Канадою 
та Колумбією від 7 червня 2007 року як приклад кількаступеневого процесу торговельних 
переговорів і пошуку консенсусу у таких чутливих для економіки сферах: захист прав пра-
цівників і вразливих категорій осіб (жінки, діти), дотримання положень міжнародного гума-
нітарного права, забезпечення здійснення права на розвиток, дотримання стандартів охо-
рони навколишнього середовища тощо. У статті проаналізовано Угоду про щорічні звіти 
про права людини і вільну торгівлю, укладену з метою максимально збільшити позитивні 
наслідки від реалізації торговельних ініціатив Канади і Колумбії, а також зменшити їхній 
потенційний негативний вплив у правозахисній сфері.

Автором зазначено, що аналіз впливу на систему прав людини, попри всі вади його про-
ведення у перші роки після укладення Угоди про щорічні звіти і прогалини у методологічній 
базі, разом із клаузулою про права людини у тексті зовнішньоторговельної угоди між Кана-
дою та Колумбією є одним із найефективніших інструментів заохочення прав людини і зба-
лансування економічних вигод із потребами сталого розвитку, навіть у пост-конфліктних 
середовищах.

Окрему увагу у статті приділено національній практиці укладення торговельних дого-
ворів і здійснення аналізу їх впливу на права людини, зокрема у контексті чинної Угоди про 
вільну торгівлю з Канадою від 11 липня 2016 року. Враховуючи відсутність належної право-
вої та інституційної бази у цій сфері, було зроблено відповідні рекомендації щодо адаптації 
канадсько-колумбійського підходу та розгляду можливості доповнити наявну двосторонню 
договірну базу окремою угодою у сфері аналізу впливу торговельних відносин на права 
людини.

Ключові слова: права людини, зовнішньоторговельна угода, аналіз впливу на систему 
прав людини, ККОФТА, Омбудсмен із питань відповідального підприємництва, корінні народи.

Постановка проблеми. 21 листопада 
2008 року після п’яти раундів переговорів між 
Канадою та Колумбією було укладено Угоду 
про вільну торгівлю (далі – ККОФТА) та два 
паралельні до неї міжнародні договори: про 
працю та про навколишнє середовище. Зго-
дом, 27 червня 2010 року держави також 
підписали Угоду про щорічні звіти про права 
людини і вільну торгівлю, яка хоча і є само-
стійною, але прямо пов’язана із ККОФТА. Цей 
пакет домовленостей набув чинності у серпні 

2011 року [1]. Окрема «парасолькова» зовніш-
ньоторговельна угода (далі – ЗТУ), яка об’єд-
нує низку додаткових договорів, дотичних до 
сфери прав людини, є досить оригінальною 
практикою, що має як переваги, так і недоліки. 
Такий феномен у сфері міжнародних договір-
них відносин потребує детального наукового 
аналізу, який, із-поміж іншого, може закласти 
основу для розроблення механізму допов-
нення наявних ЗТУ обов’язковою клаузулою 
про права людини.

© Рашевська К. Є., 2021
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Правовий аналіз ЗТУ між Канадою і Колумбією 
здійснювався платформою канадських неуря-
дових організацій «Колумбійська робоча група» 
[7]. Окрім того, аспекти Угоди та її імплемента-
ції, пов’язані із правами людини, постійно ана-
лізуються урядами обох держав як виконання 
зобов’язань, передбачених Угодою про щорічні 
звіти про права людини і вільну торгівлю [8], 
[12]. На негативний вплив торговельної співп-
раці на правозахисну сферу у Колумбії указу-
вав у своїх публікаціях Стюарт Трю, старший 
науковий співробітник Канадського центру 
політичних альтернатив [9]. Водночас комп-
лексна Угода про вільну торгівлю між Канадою 
та Колумбією ще не була предметом вітчиз-
няних наукових досліджень. Відтак, метою 
роботи є характеристика положення ККОФТА 
і додаткових до неї угод у сфері заохочення 
і захисту прав людини, виявлення їхнього 
впливу на розвиток системи прав людини, ана-
ліз доцільності адаптації канадсько-колумбій-
ського підходу до укладення ЗТУ, зокрема і для 
української договірної практики.

Виклад основного матеріалу. Справед-
ливо зазначити, що сама ККОФТА є досить 
стандартною ЗТУ, основною метою якої є лібе-
ралізація торговельних відносин між держа-
вами. На момент проведення торговельних 
переговорів Колумбія була п’ятим торговель-
ним партнером Канади у Латинській Америці, 
а також пріоритетною країною відповідно до 
Стратегії залучення до Америки та Плану дій 
щодо глобальних ринків. Держави вже мали 
взаємні зобов’язання у комерційній сфері згідно 
із ЗТУ між Канадою та Андськими країнами 
(Перу, Колумбія, Еквадор, Болівія), укладеною 
7 червня 2007 року1. Однак із погляду на ресур-
сні потужності Колумбії, а також зважаючи на 
внутрішню політичну ситуацію у державі (три-
ваючий збройний конфлікт), саме вона стала 
фокусом зусиль Канади у сфері міжнародного 
розвитку, заохочення дотримання прав людини 
і сталого економічного зростання, боротьби 
із бідністю та допомоги у врегулюванні кон-
флікту, що так чи інакше знайшло своє втілення 
у ККОФТА [2].

Преамбула ККОФТА, inter alia, закріплює 
взаємну відданість сторін цінностям і прин-
ципам демократії, наголошує на необхідно-
сті сприяти захисту прав людини та основних 
свобод, проголошених у Загальній декларації 

1  Порівняльний аналіз положень згаданих ЗТУ вихо-
дить за межі окресленого предмету цієї наукової статті. 

прав людини, а також посилювати і забезпечу-
вати дотримання основних прав працівників, 
зміцнювати співробітництво з питань праці, 
враховуючи відповідні міжнародні стандарти. 
Останнє положення знайшло відображення 
у Розділі 16 Угоди, в якому проголошено немож-
ливість відступу від зобов’язань, узятих дер-
жавами як членами Міжнародної організації 
праці (далі – МОП), та окреслено мінімум тих 
обов’язків, недотримання яких може стати пред-
метом взаємних консультацій і призупинення 
торговельних поступок. Це, зокрема, (а) повага 
до міжнародно визнаних трудових принципів 
і прав, які мають бути втіленими у трудовому 
законодавстві кожної зі Сторін; (б) заборона 
дерогації від національного законодавства про 
працю з метою стимулювання торгівлі чи при-
току інвестицій; (в) ефективне виконання тру-
дового законодавства шляхом відповідних дій 
уряду, справедливого судочинства, процедурних 
гарантій, публічного інформування та обізна-
ності; (г) впровадження інституційних механіз-
мів контролю за дотриманням прав робітників, 
таких як Рада міністрів та національні контактні 
пункти, для отримання та розгляду повідомлень 
стосовно дотримання трудового законодавства; 
(д) проведення загальних і міністерських кон-
сультацій у цій сфері; (е) створення незалеж-
них експертних комісій для проведення слухань 
та ухвалення рішень щодо недотримання між-
народних стандартів у сфері праці [3].

Як було зазначено вище, двосторонньому 
співробітництву у сфері праці присвячено також 
окрему додаткову угоду між Канадою та Колум-
бією. Водночас положення про дотримання 
прав людини та основоположних свобод так 
і залишилося декларацією у преамбулі ККОФТА, 
юридична сила якої може стати предметом нау-
кових дискусій. Окрім того, ККОФТА передбачає 
досить широкі права інвесторів, що пов’язано 
з високими ризиками ведення господарської 
діяльності на території Колумбії, а також сприяє 
збереженню традиційної аграрно-промисло-
вої спеціалізації держави, за що Угоду відразу 
почали критикувати як таку, що матиме негатив-
ний вплив на розвиток колумбійської системи 
прав людини. Відповіддю на подібну критику 
стала ініціатива щодо укладення додаткової 
угоди, в якій держави зобов’язалися забезпе-
чити регулярне проведення аналізу впливу реа-
лізації ККОФТА на дотримання прав людини. 
Так з’явилася Угода про щорічні звіти про права 
людини і вільну торгівлю між Канадою та Колум-
бією, стаття 1 якої передбачає:
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«Кожна Сторона подає звіт своєму наці-
ональному парламенту до 15 травня року, 
наступного після набрання чинності Угодою 
про вільну торгівлю між Канадою та Республі-
кою Колумбія, а потім щорічно. Ці звіти стосу-
ватимуться заходів, ужитих відповідно до Угоди 
про вільну торгівлю між Канадою та Республі-
кою Колумбія, щодо прав людини на територіях 
Канади та Республіки Колумбія.

Кожна Сторона оприлюднює свої звіти» [4].
Подібне формулювання стало результатом 

тривалого переговорного процесу і компромісу, 
оскільки у початковому варіанті оцінку впливу 
на права людини в обох державах мав здійс-
нювати незалежний компетентний орган. Такі 
звіти затверджуються та оприлюднюються 
законодавчим органом, який створює загрози 
для забезпечення неупередженості і прозоро-
сті процесу оцінки. Окрім того, практика підго-
товки звітів дозволяє стверджувати про наяв-
ність недоліків, пов’язаних із відступом від 
прийнятої на міжнародному рівні методології 
проведення аналізу впливу ЗТУ на систему 
прав людини. Консультації із зацікавленими 
особами, зокрема з неурядовими організаці-
ями, відбуваються «постфактум» після опри-
люднення звіту, тому сам аналіз впливу є надто 
теоретизованим і фактично базується лише на 
статистичних економічних показниках. Подіб-
ний підхід суперечить фундаментальному 
принципу ефективної участі, викладеному 
у Керівних принципах ООН щодо оцінки впливу 
торговельних та інвестиційних угод на права 
людини (принцип 4) [5]. Окрім того, вступна 
частина звітів не містить прямого посилання на 
стандарти прав людини у сфері міжнародного 
права, які виступають орієнтиром для оцінки. 
Це створює небезпечний прецедент, адже не 
дозволяє провести нейтральний і неупередже-
ний аналіз впливу ККОФТА на систему прав 
людини зокрема, оскільки уможливлює спо-
творення загальної картини через уникнення 
потреби робити негативні висновки [6].

У цьому контексті можна навести щонай-
менше два приклади, коли економічні показники 
неадекватно відображають вплив на систему 
прав людини, а реальна ситуація відрізняється 
від висновків у Звіті:

1) Колумбія є другим у світі (після Нідерлан-
дів) експортером квітів, зокрема більше поло-
вини зовнішнього ринку припадає на Канаду. 
Протягом 2011-2013 років (перші два роки після 
вступу ККОФТА у дію) імпорт колумбійських кві-
тів до Канади через скасування торговельного 

тарифу збільшився на 24%. На перший погляд 
така ситуація збільшила також і валютні над-
ходження до Колумбії, посилила спроможність 
малих фермерських господарств, сприяла появі 
нових підприємств. Однак торговельні показ-
ники не демонструють, що у квітковому вироб-
ництві ⅗ зайнятих становлять жінки. Урахову-
ючи внутрішню політичну ситуацію у Колумбії, 
більшість із них – одинокі матері, переважно 
некваліфіковані. З огляду на зростання попиту 
на колумбійські квіти і спрощення торговельних 
обмежень ці жінки відчувають на собі високий 
рівень експлуатації: їхня зарплата знижується, 
а робота залишається сезонною, що ускладнює 
працевлаштування на альтернативну вакан-
сію. Піки та падіння попиту на квіти заохочують 
субпідряди, наділяючи роботодавців гнучкістю 
у наймі та звільненні, а також дозволяючи їм 
нехтувати вимогами охорони праці та соціаль-
ного забезпечення, послаблюючи здатність 
працівників вимагати дотримання своїх прав [7];

2) переважною більшістю жертв порушень 
прав людини на території Колумбії є представ-
ники корінних народів та афро-колумбійці. Під 
час внутрішнього збройного конфлікту саме 
ці групи найчастіше переміщувалися, були 
насильно призвані в армію, а також примушува-
лися здійснювати злочини проти представників 
своєї ж общини. Відомими були також випадки 
вербування дітей-солдат, численні згвалтування 
і катування жінок. Прихованою метою подібних 
дій було витіснення корінного населення із місць 
його проживання із подальшою передачею 
землі, яка належала корінному народу, у конце-
сію іноземним видобувним компаніям.

Високий суд Колумбії зробив висновок, що 
під час систематичного насильства з боку дер-
жавних збройних сил, воєнізованих угруповань 
та лівих повстанців 35 із 102 корінних общин 
Колумбії знаходяться під загрозою фізичного 
і культурного винищення. Враховуючи всю 
складність ситуації, Спеціальний доповідач ООН 
щодо попередження злочину геноциду закликав 
втрутитися міжнародне співтовариство [7].

У своєму Звіті за 2015 рік щодо оцінки 
впливу ККОФТА на систему прав людини 
Канада висловила глибоке занепокоєння враз-
ливим становищем, в якому опинилися пред-
ставники корінних народів Колумбії, особливо 
з погляду на масові вбивства та експропріацію 
їхніх земель [8]. Водночас саме канадські ком-
панії були серед тих, хто у подальшому укла-
дав концесійні договори на видобуток корисних 
копалин на цих землях [9].
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Із метою поліпшення якості проведення 
оцінки впливу ККОФТА на систему прав людини, 
а також задля того, щоб збільшити позитивний 
вплив самої ККОФТА на заохочення і захист 
прав людини та основоположних свобод, щонай-
менше з боку Канади було здійснено низку ініці-
атив, окремі з яких мають унікальний характер.

Що стосується дотримання принципу ефек-
тивної участі громадськості під час оцінки 
впливу, уряд Канади доповнив механізм Наці-
онального контактного пункту (створений 
у 2000 році), запровадивши посаду Омбуд-
смена з питань відповідального підприємни-
цтва. Це незалежний позапартійний орган, який 
функціонує за принципом «витягнутої руки» від 
Міністерства міжнародних справ Канади. Ман-
дат Омбудсмена (перший свого роду у світі) 
полягає в отриманні та розгляді скарг про 
наявні та потенційні порушення прав людини, 
що виникають унаслідок діяльності канадських 
компаній за кордоном у гірничодобувній, нафто-
газовій галузі і сфері легкої промисловості. Цей 
механізм був запущений у березні 2021 року 
задля того, щоб сприяти впровадженню Керів-
них принципів ООН у сфері бізнесу та прав 
людини, а також Керівних принципів ОЕСР для 
багатонаціональних підприємств. Окрім того, 
омбудсмен може консультувати Міністра міжна-
родної торгівлі з будь-яких питань, що належать 
до його компетенції, надавати рекомендації 
щодо перегляду ЗТУ та належної перевірки зов-
нішньоторговельної політики стосовно фінансу-
вання і послуг, які надаються канадським ком-
паніям Урядом [10].

У 2019 році Канада посилила суворість сис-
теми контролю за експортом шляхом внесення 
змін до Закону про дозволи на експорт та імпорт, 
спрямованого на імплементацію Договору ООН 
про торгівлю зброєю, учасницею якого дер-
жава стала 17 вересня 2019 року. Відповідно 
до змін Міністерство міжнародних справ Канади 
оцінює заявки на видачу дозволів на експорт 
контрольованих військових і стратегічних това-
рів та технологій відповідно до таких критеріїв: 
спроможність підірвати мир і безпеку, бути вико-
ристаними для серйозних порушень міжнарод-
ного гуманітарного і міжнародного права сто-
совно прав людини, а також дій, пов’язаних із 
тероризмом і транснаціональною організованою 
злочинністю, серйозними проявами гендерного 
насильства або насильства щодо дітей [11].

У сфері забезпечення виконання стандартів 
МОП Канада втілює конкретні дії відповідно до 
положень Угоди про працю задля врегулювання 

ситуації із робочою силою у Колумбії, зокрема 
шляхом обміну інформацією і надання технічної 
допомоги. Через Програму зайнятості і соціаль-
ного розвитку Канада зосередилася на розбудові 
потенціалу Колумбії, місіях із моніторингу проєк-
тів та інших можливостях задля зміцнення від-
носин у цій сфері. Нині відповідно до Програми 
у Колумбії профінансовано заходи та ініціативи 
загальною вартістю приблизно 2 280 000 дола-
рів США [12]. Окрім того, Канада проводить полі-
тичні і правозахисні консультації на високому 
рівні з урядом Колумбії і є співголовою підгрупи 
із прав людини групи держав-донорів Колумбії. 
Із січня 2016 року Канада також очолює Круглий 
стіл із питань гендерної проблематики міжнарод-
ного співробітництва у Колумбії [13].

Висновки і пропозиції. Хоча сфера захисту 
прав людини під час проведення торговельних 
переговорів між Канадою і Колумбією не нале-
жала до пріоритетних, з погляду на внутрішній 
колумбійський контекст, який має безпосеред-
ній вплив на зовнішньоекономічну та інвес-
тиційну сферу, державам довелося навздогін 
посилювати чинну необов’язкову клаузулу про 
права людини та загально сформульовані зобо-
в’язання про працю. Це зумовило появу нети-
пової «парасолькової» ЗТУ, яка об’єднала три 
самостійні угоди, прямо чи опосередковано (як, 
наприклад, Угода про навколишнє середовище) 
дотичних до розвитку системи прав людини. 
Угода про щорічні звіти про права людини 
та вільну торгівлю, у свою чергу, стала спробою 
імплементувати Керівні принципи ООН щодо 
оцінки впливу торговельних та інвестиційних 
угод на права людини, як продемонструвала 
практика, довели, що не досить просто перед-
бачити проведення подібного аналізу, слід чітко 
дотримуватися розробленої на міжнародному 
рівні методології.

Отже, про позитивні наслідки ККОФТА на 
права людини у Колумбії і в Канаді можна 
говорити лише після десятиріччя з моменту 
набрання угодою чинності, після значного 
впливу громадськості на процеси здійснення 
оцінки такого впливу. Однак попри тривалість 
і недоліки, без додаткових угод вплив ККОФТА 
на систему прав людини був би, у кращому 
випадку, нейтральним, а подекуди, як свідчать 
згадані у статті факти, і згубним.

Укладення ЗТУ у кілька етапів дозволяє 
пришвидшити процес торговельних перегово-
рів, адже «незручне» питання забезпечення 
прав людини та оцінки впливу ЗТУ на систему 
прав людини можна винести до окремо пов’я-
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заного міжнародного договору. До того ж додат-
кові угоди у найбільш дотичних до торгівлі сфе-
рах (наприклад, у трудовій сфері) посилюють 
відповідні положення ЗТУ, не перевантажуючи 
її. Така практика може бути адаптованою як під 
час укладення нових ЗТУ, так і для перегляду 
наявних угод із метою внесення або посилення 
в них клаузули про права людини. Питання укла-
дення Угоди про щорічні звіти про права людини 
і вільну торгівлю є актуальним і для України, яка 
підписала Угоду про вільну торгівлю з Канадою 
11 липня 2016 року без здійснення попередньої 
оцінки її впливу на систему прав людини. Подіб-
ний аналіз не було реалізовано і після набрання 
Угодою чинності, що значно зменшує потенціал 
такої ЗТУ у сфері заохочення і захисту прав 
людини та основоположних свобод.
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Rashevska K. The Canada-Colombia Free Trade Agreement: an original approach to having 
a positive impact on the human rights system

The article examines the practice of concluding umbrella foreign trade agreements, which 
consist of several separate but interrelated international agreements, in particular, those 
concerning the impact of trade on the development of the human rights system. The study confirms 
the hypothesis that to date foreign trade agreements are so-called experimental laboratories that 
allow at the regional or bilateral level to develop and implement provisions that go beyond the basic 
package of WTO rules, including those protecting human rights. The author explores the Canada-



Серія: Право, 2021 р., № 4 (74)

95

Colombia Free Trade Agreement of 7 June 2007 as an example of a multi-stage process of trade 
negotiations and consensus-seeking in economically sensitive areas: protection of workers rights 
and vulnerable groups (women, children), compliance with international humanitarian law, realization 
of the right to development, observance of environmental protection standards, etc. The article deals 
with the Agreement Concerning Annual Reports on Human Rights and Free Trade, which aims 
to maximize the positive effects of the Canadian and Colombian trade initiatives and reduce their 
potential negative impact on human rights.

The author notes that the human rights impact assessment, despite all its shortcomings in the first 
years after the conclusion of the Agreement Concerning Annual Reports on Human Rights and Free 
Trade as well as gaps in the methodological framework, together with the human rights clause in 
the text of the Canada-Colombia foreign trade agreement is one of the most effective instruments to 
promote human rights and balance economic benefits with the needs of sustainable development, 
even in post-conflict societies.

The article pays special attention to the national practice of concluding trade agreements 
and analyzing their impact on human rights, in particular in the context of the existing Free Trade 
Agreement with Canada of 11 July 2016. Such an assessment was not carried out after the entry into 
force of the Agreement, which significantly reduces the potential of this FTA in the field of promotion 
and protection of human rights and fundamental freedoms.

Key words: human rights, foreign trade agreement, human rights impact assessment, KKOFTA, 
tOmbudsman for Responsible Entrepreneurship, indigenous peoples.
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Національної академії правових наук України

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 
ТА ГРОМАДЯНИНА
У статті розкрито і схарактеризовано різні думки багатьох науковців щодо сутності 

національної безпеки країни. Різноманітність трактувань із визначення національної без-
пеки дає змогу автору аргументувати, що вона є складною структурною системою і бага-
топлановим явищем. Названо такі основні структурні елементи національної безпеки: 
державна, громадська, техногенна, екологічна, економічна, енергетична, інформаційна, 
безпека особистості, політична, військова.

На основі аналізу наукових поглядів щодо суті поняття «національна безпека» автор 
дійшов висновку, що національна безпека – це захист життєво важливих інтересів особи, 
суспільства і держави у різних сферах життєдіяльності від загроз зовнішніх і внутрішніх, 
який забезпечує стабільний розвиток країни загалом.

Перераховано основні об’єкти національної безпеки, а саме: громадяни (їхні права і сво-
боди), суспільство (духовні та матеріальні цінності), держава (її конституційний устрій, 
суверенітет і територіальна цілісність). 

Проаналізовано ситуацію із нормативним забезпеченням української системи національ-
ної безпеки, законодавства окремих зарубіжних країн із цієї проблематики. Визначено особли-
вості системи забезпечення національної безпеки держави. Розкрито поняття «система 
забезпечення прав людини» у контексті його функціонування у системі забезпечення наці-
ональної безпеки, визначено його структуру, проаналізовано нормативне регулювання, 
визначено шляхи підвищення його ефективності. 

Автором аргументовано, що забезпечення прав і свобод людини та громадянина є сис-
темою умов, спрямованих на ефективне втілення людиною прав і свобод.

Проаналізовано чотири основні підсистемні елементи системи забезпечення прав і сво-
бод людини, а саме: інституційне забезпечення, правове забезпечення, організаційне забез-
печення, ресурсне забезпечення.

Ключові слова: національна безпека, права та свободи людини і громадянина, забезпе-
чення прав і свобод людини та громадянина, система забезпечення прав і свобод людини 
та громадянина, законодавче забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина. 

Постановка проблеми. Поміж широкого 
спектру проблем, які вирішує нині юридична 
наука, чільне місце посідає проблема забез-
печення прав і свобод людини та громадя-
нина. Рівень забезпечення прав і свобод 
людини визначається розвиненістю механіз-
мів і розробленістю засобів, заходів і проце-
дур, які використовуються під час охорони 
і захисту прав і свобод людини, що і дозволяє 
говорити про захищеність і безпеку особисто-
сті у державі.

До того ж забезпечення прав і свобод людини 
та громадянина є складною і дуже гострою про-
блемою сьогодення, адже сучасна юридична 
наука розглядає забезпечення прав і свобод 
людини через розгалужені елементи.

Загалом проблеми національної безпеки 
стоять нині в епіцентрі уваги більшості розви-
нутих зарубіжних країн, міждержавних утво-
рень і громадських об’єднань. Саме глобальне 
середовище небезпеки, яке нині містить велику 
кількість загроз і викликів найрізноманітнішого 
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характеру, і послужило причиною такої уваги 
[1, с. 16]. Власне поняття «національна без-
пека» все частіше з’являється на сторінках 
інформаційних видань, водночас комплексність 
і багатоаспектність цієї проблеми зробили її 
предметом дослідження науковців із різних 
сфер діяльності. 

Тлумачення поняття «національна безпека» 
та аналіз напрямів розуміння його сутності 
зумовлені тією обставиною, що воно є ключо-
вим для формування концепції національної 
безпеки будь-якої держави, що, у свою чергу, 
є основоположним у разі визначення політики 
національної безпеки, основною функцією якої 
є визначення головних інтересів нації і здійс-
нення керівництва під час створення основних 
стратегій, що стосуються нинішніх і майбут-
ніх загроз, а також можливостей їх усунення. 
Окрім того, розуміння суті, бачення структур-
них і функціональних компонентів загаль-
ної системи забезпечення національної без-
пеки сприяє методологічному обґрунтуванню 
завдань забезпечення національної безпеки, 
зокрема і України [2, с. 43].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням теоретичних і практичних про-
блемних питань у галузі національної безпеки 
присвячено велику кількість праць багатьох 
науковців. Науково-теоретичну базу для напи-
сання цієї статті становили праці В.Б. Вагапова, 
О.В. Глазова, О.М. Гончаренка, М.Б. Левицької, 
Е.М. Лисицина, В.А. Ліпкана, А.А. Романової, 
Л.А. Сиволапа, В.М. Співака, Е.В. Тітка та інших.

Формулювання мети статті. Метою роботи 
є дослідження національної безпеки як еле-
мента системи забезпечення прав і свобод 
людини та громадянина. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Визначаючи сутність і складники 
поняття «система забезпечення прав і сво-
бод людини і громадянина», елементом якої 
є національна безпека, спочатку встановимо, 
що є національною безпекою. Це потрібно 
з метою визначення специфіки тієї сфери 
суспільних відносин, в якій відбувається 
забезпечення прав людини, і є досить великим 
теоретичним поняттям, що вживається у різ-
них значеннях у дослідженнях, проведених 
у межах багатьох наук.

Відзначимо, що серед науковців, які дослід-
жують проблеми національної безпеки, існує 
безліч різних трактувань щодо визначення 
основного понятійного апарату цієї сфери 
у більш вузькому або, навпаки, більш широ-

кому значенні такого словосполучення. Тому 
ми вважаємо за доцільне висвітлити при-
наймні декілька з них задля розкриття загаль-
ної картини розуміння цього поняття. Зокрема, 
В.М. Співак у своїй роботі зазначає, що сут-
ність національної безпеки (тобто захищеність 
життєво важливих інтересів особи, суспільства 
і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз) 
полягає у комплексному і рівноцінному поєд-
нанні її складників (об’єктів), у функціонуванні 
цивілізованих гарантій і механізмів їх надійного 
захисту [3, с. 18].

Подібної думки дотримуються й інші дослід-
ники, які вважають, що національна без-
пека – це категорія, що характеризує ступінь 
(міру, рівень) захищеності життєво важливих 
інтересів, прав і свобод особи, суспільства 
і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз 
або ступінь відсутності загроз правам і свобо-
дам людини, базовим інтересам і цінностям 
суспільства і держави [4, с. 20].

На думку М.Б. Левицької, «національна 
безпека – це стан захищеності громадянина, 
суспільства і держави» [5, с. 7].

В. Ліпкан у своїй роботі подає більш конкре-
тизоване визначення поняття «національна 
безпека». На думку автора, сучасне розуміння 
природи національної безпеки не обмежу-
ється виключно сприйняттям її як стану захи-
щеності. Національна безпека виступає сво-
єрідною сферою існування людини, держави, 
нації, культури, звичаїв, традицій, ресурсів, що 
не лише тісно пов’язує між собою людей, але 
й єднає їх із історичною спадщиною і довкіл-
лям. Йдеться про збереження матеріального 
і духовного багатства нації, а також про орга-
нічне поєднання і реалізацію прагнення людини 
до безпеки та можливість забезпечення націо-
нальної безпеки з боку державних і недержав-
них організацій [6, с. 10].

Короткий аналіз наукових підходів до визна-
чення сутності національної безпеки показує, 
що основний акцент у них робиться на захи-
щеність життєво важливих інтересів особи, 
суспільства і держави від будь-якої небезпеки.

Отже, національна безпека – це захист жит-
тєво важливих інтересів особи, суспільства 
і держави у різних сферах життєдіяльності від 
загроз зовнішніх та внутрішніх, який забезпечує 
стабільний розвиток країни загалом.

Різноманітність міркувань щодо визначення 
національної безпеки дає змогу аргументу-
вати, що вона є складною структурною систе-
мою і багатоплановим явищем, а тому голов-



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

98

ними структурними елементами національної 
безпеки є такі: державна безпека – поняття, 
за допомогою якого характеризується рівень 
захищеності держави від зовнішніх і внутрішніх 
загроз; громадська безпека – поняття, виражене 
у рівні захищеності особистості і суспільства 
переважно від внутрішніх загроз; техногенна 
безпека – рівень захищеності від загроз техно-
генного характеру; екологічна безпека і захист 
від загроз стихійних лих; економічна, енерге-
тична, інформаційна безпека; безпека особи-
стості; політична і військова безпека [7, с. 58].

Відповідно до Закону України «Про націо-
нальну безпеку України» від 21.06. 2018 р. наці-
ональна безпека України – це захищеність дер-
жавного суверенітету, територіальної цілісності, 
демократичного конституційного ладу та інших 
національних інтересів України від реальних 
і потенційних загроз [8].

У ч.1 ст. 3 цього Закону зазначається, що дер-
жавна політика у сфері національної безпеки 
та оборони спрямована на захист людини і гро-
мадянина (їхнього життя і гідності, конституцій-
них прав і свобод, безпечних умов життєдіяль-
ності); демократичних цінностей суспільства, 
його добробуту та умов для сталого розвитку; 
конституційного ладу, суверенітету, територі-
альної цілісності і недоторканності держави; 
території, довкілля – на захист від надзвичай-
них ситуацій [8].

Указом Президента України від 14 вересня 
2020 року № 392/2020 «Стратегія національної 
безпеки України» закріплюється норма про те, 
що «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека – найвища соціальна 
цінність в Україні. Здійснення цієї норми Кон-
ституції України – головна мета державної полі-
тики національної безпеки» [9].

На основі аналізу чинного законодавства 
і наукових поглядів можна відзначити, що наці-
ональна безпека України як складна система 
містить такі загальні ознаки і необхідні умови 
її функціонування, як цілісність, відносна само-
стійність і стійкість. Водночас цілісність має 
забезпечуватися збереженням суверенітету, 
територіальної цілісності та неподільності 
України як держави. Відносна самостійність 
(автономність) має забезпечуватися досяг-
ненням стабілізації економіки у максимально 
короткі терміни і подальшим стійким її розвит-
ком із елементами інтеграції у світове співто-
вариство. Стійкість має забезпечуватися раці-
ональним і гнучким управлінням національною 
безпекою, тобто сукупністю скоординованих 

дій державних і громадських організацій щодо 
подолання внутрішніх і зовнішніх загроз на 
основі Конституції, законів та інших норматив-
но-правових актів.

Отже, до основних об’єктів національної 
безпеки відносяться такі: права і свободи гро-
мадян, духовні і матеріальні цінності суспіль-
ства, конституційний устрій, суверенітет і тери-
торіальна цілісність держави. Враховуючи це 
підгрунтя, О.В. Глазов у своїй роботі виділяє 
окремі чинники основних показників національ-
ної безпеки, а саме: незалежність, суверенітет 
і територіальну цілісність держави; розвиток 
громадянського суспільства, рівень демокра-
тизму, формування належного і дієвого зако-
нодавчого забезпечення правової держави; 
захищеність особи; економічні можливості 
держави; загальну стратегію національного 
розвитку, «національної ідеї», загальновизна-
ної мети; національну згоду та єдність; вну-
трішньополітичну стабільність; здатність 
і готовність реалізовувати загальновизначені 
цілі політичних сил [2, с. 44].

Цікавим є зарубіжний досвід із цієї пробле-
матики. Зокрема, у Стратегії національної без-
пеки США 2017 р. визначено чотири пріори-
тетні сфери, так звані «стовпи» американської 
зовнішньої політики: 1) «захист американців 
і американського способу життя»; 2) «спри-
яння економічному процвітанню Америки»; 
3) «збереження миру через силу» (підвищення 
військової могутності США і стримування воро-
гів); 4) «подальше поширення американського 
впливу у світі» [10].

Як зазначають окремі дослідники цього 
питання, національна безпека – це не те, що 
просто впливає на добробут американців. 
Передусім це те, що передбачає їхній захист, 
безпеку і свободи [11].

У Стратегії національної безпеки Республіки 
Польща – 2020 одним із національних інтере-
сів республіки Польща у національній безпеці 
є «захист незалежності, територіальної ціліс-
ності, суверенітету і забезпечення безпеки дер-
жави і громадян» [12]. 

Відповідно до змісту цієї Стратегії до 
основних національних інтересів Республіки 
Польща відноситься: захист територіальної 
цілісності, незалежності, суверенітету та забез-
печення безпеки держави і громадян; форму-
вання міжнародного правопорядку, заснованого 
на солідарній співпраці та повазі до міжнарод-
ного права, що, у свою чергу, гарантує безпеч-
ний розвиток Польщі; зміцнення національної 
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ідентичності і захист національної спадщини; 
забезпечення умов для стабільного і збалан-
сованого соціально-економічного розвитку, 
а також захисту довкілля.

Основними національними інтересами 
Республіки Білорусь, відповідно до Концеп-
ції національної безпеки республіки Білорусь, 
є дотримання і захист основних прав і свобод 
людини [13].

Варто відзначити, що організації та інститути 
безпеки у сучасних умовах усіх рівнів (міжна-
родної, регіональної, національної) мають за 
мету захист життя кожної людини, забезпе-
чення її природних прав і свобод. Переважна 
більшість світової спільноти визнає пріоритетну 
цінність людини, повагу до її гідності, вродже-
них і невід’ємних прав, що зумовило створення 
міжнародних механізмів забезпечення і захисту 
прав людини як на універсальному, так і на регі-
ональному рівнях [14, с. 134].

Національна безпека і права людини є кате-
горіями, що перебувають між собою у діалек-
тичному взаємозв’язку, який передбачає, як 
не парадоксально, і єдність, і протистояння. 
З одного боку, права людини, реалізація яких 
передбачає свободу дій, можуть бути обмеже-
ними з огляду на вимоги національної безпеки, 
громадського порядку, публічного інтересу, 
територіальної цілісності (наприклад, право на 
свободу вираження поглядів, де під правомірне 
обмеження підпадає свобода дії із метою захи-
сту національної безпеки відповідно до поло-
жень Європейської Конвенції із прав людини, 
1950 року (п. 2 ст. 10) [15] і практики Європей-
ського суду із прав людини). З іншого боку, наці-
ональна безпека спрямована на встановлення 
режиму відповідної та дієвої реалізації суб’єк-
тивних прав як кожного громадянина зокрема, 
так і людини загалом. Усвідомлення останнього 
ґрунтується на тому, що права і свободи осо-
бистості посідають чільне місце нині серед 
найважливіших об’єктів політики національної 
безпеки, виокремлюючи цілісну, так би мовити, 
систему національної безпеки людини. 

Відповідно до ст. 3 Конституції України 
зазначається, що в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю визнаються людина, її життя і здо-
ров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
[16]. Держава гарантує дотримання прав і сво-
бод людини та громадянина під час здійснення 
своєї діяльності Службою безпеки України [17]. 

Водночас стратегічними цілями забезпе-
чення національної безпеки у сфері державної 
і громадської безпеки є захист основ конститу-

ційного ладу, основних прав і свобод людини 
та громадянина, охорона суверенітету Укра-
їни, її незалежності і територіальної цілісності, 
а також збереження громадянського миру, полі-
тичної і соціальної стабільності у суспільстві. 

Права і свободи людини та громадянина 
можуть бути обмеженими тільки на підставі 
закону і в суворо встановлених законом межах 
(для прикладу, в умовах надзвичайних ситуа-
цій, воєнного стану та інших).

Потрібно зазначити, що основними об’єк-
тами національної безпеки виступають грома-
дяни із їхніми правами і свободами, суспільство 
із своїми духовними та матеріальними цінно-
стями, держава, а саме конституційний устрій, 
суверенітет і територіальна цілісність. 

Що ж слід розуміти під забезпеченням, 
в якому ракурсі використовується цей термін 
у правових актах, присвячених національній 
безпеці, і який його зміст стосовно прав і сво-
бод особи?

Термін «забезпечення» щодо різного роду 
правових приписів взагалі і до прав і сво-
бод зокрема розглядається у двох аспектах: 
по-перше, як діяльність державних органів, 
громадських організацій, посадових осіб і гро-
мадян зі здійснення ними своїх функцій, компе-
тенції, обов’язків із метою створення оптималь-
них умов для суворої та неухильної реалізації 
правових приписів і правомірного здійснення 
прав і свобод; по-друге, як висновок, результат 
цієї діяльності, який виражається у фактичній 
реалізації правових приписів прав і свобод 
громадян.

Отже, ми вважаємо, що поняття «забезпе-
чення» щодо «особистісних інтересів» засто-
совується у декількох значеннях: по-перше, 
наданні певних гарантій для повноцінної реалі-
зації прав особистості; по-друге, створенні комп-
лексних заходів із ефективного захисту прав 
людини; по-третє, створенні умов для сприят-
ливого розвитку людини. Перше і друге можна 
досягти за допомогою низки правових засобів 
та інструментів. У свою чергу, створити умови 
для сприятливого розвитку людини можна 
у комплексі зі соціально-економічними захо-
дами. Для забезпечення інтересів особистості 
потрібна певна сукупність правових і неправо-
вих явищ, наявних в єдності і у взаємозв’язку, 
тобто за допомогою певного механізму.

Забезпечення прав і свобод людини та гро-
мадянина – це певна система умов, спрямо-
ваних на ефективне здійснення людиною прав 
і свобод.
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Із цього приводу А.А. Романова у своїй роботі 
зазначає, що система забезпечення прав і сво-
бод людини і громадянина, як і будь-яка інша 
система, має певну структуру. Тобто система 
забезпечення прав і свобод людини та грома-
дянина складається із чотирьох підсистемних 
елементів, а саме:

– правове забезпечення;
– інституційне забезпечення;
– ресурсне забезпечення;
– організаційне забезпечення.
На думку автора, усі ці елементи діють на 

підставі таких початкових принципів, як єдність 
мети, взаємна залежність, взаємний вплив 
[18, с. 601]. 

Правове забезпечення прав і свобод людини 
та громадянина містить усю сукупність міжна-
родно-правових актів щодо сфери прав людини, 
які пройшли процедуру ратифікації Верховною 
Радою України, та сукупність законодавчих 
актів України, які регулюють права і свободи 
людини та громадянина.

Під інституційним забезпеченням прав 
і свобод людини та громадянина розуміють 
багаторівневу систему державних органів, 
органів місцевого самоврядування та інститу-
тів громадянського суспільства, залучених до 
забезпечення прав і свобод людини та грома-
дянина. 

Ресурсне забезпечення прав і свобод 
людини та громадянина виражається через 
сукупність таких чинників, як матеріально-тех-
нічне, фінансово-економічне, наукове, кадрове 
та інформаційне забезпечення. Тобто цей еле-
мент системи містить засоби, за допомогою 
яких досягається основний результат – забез-
печення прав і свобод.

Що стосується організаційного забезпечення 
прав і свобод людини та громадянина, то його 
можна визначити як певний механізм і процес 
соціального управління, спрямовані на забезпе-
чення прав і свобод.

Отже, всі елементи системи забезпечення 
прав і свобод людини та громадянина діють 
задля досягнення єдиної мети – забезпечення 
прав і свобод людини та громадянина.

Висновки. Отже, система забезпечення 
прав і свобод людини та громадянина є сукуп-
ністю взаємозалежних і взаємопов’язаних еле-
ментів, спрямованих на досягнення єдиної 
мети – забезпечення прав і свобод людини 
та громадянина.

Поняття «національна безпека» має велику 
кількість трактувань та аспектів, відмінність між 

якими полягає і у відповідних позиціях тих нау-
ковців, які вивчають цю проблему.

Ми вважаємо за доцільне звернути увагу 
також на той факт, що комплексне дослідження 
явища національної безпеки зумовлює вра-
хування різних, навіть найбільш дискусійних 
думок і підходів у цій сфері, які значною мірою 
доповнюють одна одну.

Забезпечення високого рівня захисту націо-
нальних інтересів, за допомогою якого створю-
ються належні умови для стабільного розвитку 
особистості, суспільства і держави, є завдан-
ням політики національної безпеки держави 
загалом.

У свою чергу, забезпечення національної 
безпеки як елемента системи забезпечення 
прав та свобод людини та громадянина зале-
жить передусім від правової політики держави, 
належного законодавчого забезпечення, коор-
динації усіх органів державної влади, інститутів 
держави і суспільства, що захищають націо-
нальну безпеку. Тому однією із функцій загаль-
ної теорії національної безпеки є належне ство-
рення нормативно-правової бази не лише для 
її забезпечення, але і для забезпечення прав 
і свобод людини та громадянина.

Список використаної літератури:
1. Романов О. Національна безпека: сучасний 

стан та перспективи. Юридичний журнал. 2005. 
№ 4. С. 15-20. 

2. Глазов О.В. Національна безпека: сутність, 
ознаки, концепція та геополітичні чинники. Нау-
кові праці Чорноморського державного універ-
ситету імені Петра Могили. Сер. : Політоло-
гія. 2011. Т. 155, вип. 143. С. 42-46.

3. Співак В.М. Політико-правовий та соціокуль-
турний виміри глобалізації : монографія. Київ: 
Логос, 2011. 416 с.

4. Гончаренко О.М., Лисицин Е.М., Вагапов В.Б.  
Поняття національної безпеки в контексті наці-
ональних інтересів України. Наука і оборона. 
2002. № 1. С. 18-24.

5. Левицька М.Б. Теоретико-правові аспекти 
забезпечення національної безпеки органами 
внутрішніх справ України : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.01. НАН України. Ін-т 
держави і права ім. В.М. Корецького. Київ. 
2002. 17 с.

6. Ліпкан В.А. Теорія національної безпеки : під-
ручник. Київ : КНТ, 2009. 631 с.

7. Сиволап Л.А. Теоретичні аспекти національ-
ної безпеки країни та вплив на неї економічної 
безпеки. Вісник Приазовського державного 
технічного університету. 2014. Випуск 27. 
С. 55-62. UTRL: VPDTU_ek_2014_27_9.pdf



Серія: Право, 2021 р., № 4 (74)

101

8. Про національну безпеку України: Закон Укра-
їни від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. Відо-
мості Верховної Ради України. 2018. № 31. 
Ст. 241.

9. «Стратегія національної безпеки України»: Указ 
Президента України від 14 вересня 2020 року 
№ 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/
documents/3922020-35037

10. The National Security Strategy. Washington D.C. :  
White House, 2017. URL: https://www.
whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/
NSS-Final-12-18- 2017-0905.pdf.

11. Kim R. Holmes, PhD What Is National Security? 
URL: https://www.heritage.org/sites/default/
files/2019-10/2015_IndexOfUSMilitaryStrength_
What%20Is%20National%20Security.pdf

12. Стратегія національної безпеки Республіки 
Польща-2020. URL: http://opk.com.ua/стратегі-
я-національної-безпеки-респ/

13. Концепция национальной безопасности Рес-
публики Беларусь от 09.11. 2010 р. URL: 

http://prokuratura.gov.by/ru/acts/kontseptsiya-
natsionalnoy-bezopasnosti-respubliki-belarus/

14. Тітко Е.В. Національна та міжнародна безпека 
у контексті захисту прав людини в умовах сьо-
годення. Філософські та методологічні про-
блеми права. 2016. № 2(12). С. 126-138. URL: 
Fmpp_2016_2_12.pdf

15. Конвенція про захист прав людини і осно-
воположних свобод від 4 листопада 1950 р.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 
995_004#Text

16. Конституція України від 28 червня 1996 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-
вр#Text

17. Про службу безпеки України: Закон України 
25 березня 1992 року № 2229-XII. Відомості 
Верховної Ради України. 1992. № 27. Ст. 382.

18. Романова А.А. Система забезпечення прав 
і свобод людини та громадянина в Україні. 
Форум права. 2012. № 2. С. 599-602. URL: FP_
index.htm_2012_2_95%20.pdf

Chyzhov D. A. National security as an element of the system of ensuring the rights and 
freedoms of man and citizen

The article reveals and characterizes the different views made by many scholars on the essence 
of national security. The variety of interpretations on the definition of national security allows 
the author to argue that it is a complex structural system and a multifaceted phenomenon. The 
main structural elements of national security are named: state security; public security; technogenic 
safety; ecological; economic security; energy security; informational security; personal security; 
political security; military security.

Based on the analysis of scientific views on the essence of the concept of “national security”, 
the author concludes that national security – is the protection of vital interests of society, society 
and the state in various spheres of life from external and internal threats, which ensures stable 
development.

The main objects of national security are listed, namely: citizens – their rights and freedoms; 
society – spiritual and material values; the state – its constitutional system, sovereignty and territorial 
integrity. The situation with the normative support of the Ukrainian national security system, 
the legislation of some foreign countries on this issue is analyzed. The peculiarities of the system 
of ensuring the national security of the state are determined. The concept of the system of ensuring 
human rights in the context of its functioning in the system of national security is revealed, its structure 
is determined, normative regulation is analyzed, ways of increase of its efficiency are determined. 

The author argues that the provision of human and civil rights and freedoms is a system 
of conditions aimed at the effective implementation of human rights and freedoms.

Four main subsystem elements of the system of ensuring human rights and freedoms are 
analyzed, namely: institutional support; legal support; organizational support; resource provision.

Key words: national security, human and civil rights and freedoms, ensuring human and civil 
rights and freedoms, system of ensuring human and civil rights and freedoms, legislative provision 
of protection of human and civil rights and freedoms.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПОЛЬЩІ 
ТА УКРАЇНИ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ
В умовах глобального поширення пандемії COVID-19 проблеми забезпечення громадського 

здоров’я, безпеки й захисту прав людини, які тривалий час вирішувалися у межах національ-
них держав, набули глобального виміру, потребують спільних, узгоджених і скоординованих 
дій з боку світової спільноти, запозичення позитивного зарубіжного досвіду.

Як Україна, так і Республіка Польща є державами-учасницями міжнародних договорів 
і впроваджують їх принципи у сферу охорони здоров’я. Водночас, у правових засадах систем 
охорони здоров’я України та Польщі є свої особливості, а позитивний досвід Польщі та окремі 
здобутки у сфері охорони здоров’я потребують ретельного вивчення і запозичення. За 
даними ВООЗ Польща займає 50 місце у світовому рейтингу загальної ефективності охо-
рони здоров’я, Україна знаходиться на 79 місці. За цими даними статистики Польща випе-
реджає Україну у розмірі видатків на медичну галузь, а Україна є лідером за показниками 
середньої очікуваної тривалості життя. У відсотковому співвідношенні у Польщі переважає 
фінансування сектору охорони здоров’я за рахунок обов’язкових схем страхування, в Укра-
їни – за рахунок особистих коштів громадян та домогосподарств. Україна зберігає лідер-
ство за даними кількості лікарняних ліжок та лікарів, що пов’язане з більшою, порівняно 
з Польщею, територією та кількістю населення. 

Приклад Польщі демонструє ефективність системи фінансування охорони здоров’я 
з акцентом на обов’язкове медичне страхування. Україна може отримувати уроки досвіду 
з реформаційних процесів медичної галузі цієї країни. На сьогодні метою для нашої держави 
має стати розбудова дієвої системи охорони здоров’я, яка забезпечить доступність медич-
них послуг для всіх пацієнтів, прозорість, ефективність управлінських процесів з боку дер-
жавних органів, мінімізації та унеможливлення корупційних ризиків у медичній сфері та покра-
щить якість життя населення України. До уваги необхідно брати і позитивний досвід щодо 
забезпечення прав і свобод людини при введенні державами заходів боротьби з пандемією 
COVID-19 та рекомендацій міжнародних організацій. 

Ключові слова: права людини, право на охорону здоров’я, система охорони здоров’я, пра-
вове регулювання. 



Серія: Право, 2021 р., № 4 (74)

103

Постановка проблеми. В умовах глобаль-
ного поширення пандемії COVID-19 проблеми 
забезпечення громадського здоров’я, без-
пеки й захисту прав людини, які тривалий час 
вирішувалися у межах національних держав, 
набули глобального виміру, потребують спіль-
них, узгоджених і скоординованих дій з боку 
світової спільноти.  Це проявляється у поси-
ленні взаємодії між окремими державами, появі 
нових сфер для співробітництва у сфері охо-
рони здоров’я. 

Засадничим підґрунтям поглиблення між-
народної взаємодії є і невід’ємне право кожної 
людини на найвищий досяжний рівень фізич-
ного і психічного здоров'я, який визначається 
основною парадигмою для всіх країн світу. 
Воно закріплене низкою міжнародних стан-
дартів. Зокрема, основним з них є Загальна 
Декларація Прав Людини, прийнята Генераль-
ною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року; 
Міжнародний пакт про економічні, соціальні 
та культурні права, прийнятий Генеральною 
Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року; Європей-
ська соціальна хартія, прийнята Радою Європи 
в 1991 р. і переглянута в 1996 р. 

Як Україна, так і Республіка Польща є дер-
жавами-учасницями перелічених міжнародних 
договорів і впроваджують їх принципи у сферу 
охорони здоров’я. Водночас, у правових заса-
дах систем охорони здоров’я у цих двох країнах 
є свої особливості та позитивний досвід, який 
потребує ретельного вивчення і запозичення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми правових засад системи охорони здо-
ров’я і медичного права в останнє десятиліття 
розглядалися у різних напрямах і аспектах: істо-
ричному (Н.Мєзєнцева, О. Стрельченко, С. Коник 
та ін.), у межах конституційного (А. Антоненко, 
С. Булеца, І. Буряк, В. Вітко, В. Гакало, Н. Заєць, 
Ю. Комаров та ін.) цивільного (Т. Андрієвська, 
А. Коваль, О. Крилова, С. Михайлов, В. Сав-
ченко та ін.), адміністративного (Н. Авраменко, 
М. Білинська, Р. Гревцова, В. Воробйов, В. Галай, 
О. Рогова, Л. Самілик, Н. Ярош та ін.), госпо-
дарського (Ю. Атаманова, О. Вінник, Д. Зади-
хайло, В. Пашков та ін.,), кримінального права 
(Н.Гуторова, О. Алієва, Р. Вереша, І. Галкін, 
О. Житний, К.В. Катеринчук, В. Цимбалюк та ін.) 
та права соціального забезпечення (Н. Боло-
тіна, І. Солопова, О.Я. Лиса та ін.). Серед сучас-
них зарубіжних учених до проблем медичного 
права і правових засад системи охорони здо-
ров’я  звертались такі вчені як І. Берн, А. Ґровер, 
Г. Джонс, Г. Джилетт, Т. Езер, А. Кемпбел, П. Мак 

Адамс, М. Мілоф, Дж. Оверал, Х. Пан, В.Р. Пот-
тер, Дж. Раз, Р. Токарчук  та ін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
переконливо свідчить, що в умовах поширення 
пандемії COVID-19 проблеми охорони й захи-
сту прав людини, порівняння систем охорони 
здоров’я у різних країнах, корупційні ризики 
у сфері охорони здоров’я все більше приверта-
ють увагу вчених різних країн, стають предме-
том обговорення на міжнародних науково-прак-
тичних конференціях і міжнародних форумах. 
У  контексті зазначеного на особливу увагу 
заслуговує проведення упродовж останніх п’яти 
років щорічного медико-правового форуму 
у м. Харків, за участі науковців різних країн 
і напрямів [1]. З урахуванням предмету дослі-
дження на особливу увагу заслуговують наукові 
доробки тих учених, які аналізували проблеми 
забезпечення прав і свобод громадян при вак-
цинуванні від COVID-19 в системі громадського 
здоров’я (Н.Гуторова, В.Пашков, Т.Кагановська 
[2]; В. Городовенко, Л. Удовика, Т. Шеховцова 
[3]; М. Балюк, Ю. Остапенко, Л. Гринько [4], 
М.Шульга, А.Мазур, Ю. Георгієвський [5]), між-
народно-правову регламентацію забезпечення 
громадського здоров’я (Т. Сироїд, Л.Фоміна [6]), 
наслідки пандемії (В.Борисов, М.Колодяжний, 
Д. Євтєєва [7] та ін. 

Мета: запропонувати напрями вдоскона-
лення правових засад системи охорони здоров’я 
в Україні на основі порівняння систем організації 
охорони здоров’я в Польщі та Україні.

Емпіричною базою дослідження є статис-
тичні дані у сфері охорони здоров’я Польщі 
та України, дані ВООЗ. У дослідженні вико-
ристано міжнародні та європейські норма-
тивно-правові акти й документи у сфері прав 
людини, національне законодавство цих країн 
у сфері охорони здоров’я. 

Виклад основного матеріалу.  За даними 
Всесвітньої організації охорони здоров’я, 
Польща займає 50 місце у світовому рейтингу 
загальної ефективності охорони здоров’я, 
Україна знаходиться на 79 місці. Попри те, що 
Польща не входить до лідерів країн її досвід 
заслуговує на увагу з огляду на тісні економічні, 
культурні, соціальні зв’язки. До уваги бралися 
показники покращення здоров’я населення, 
а також такі фактори як орієнтація на пацієнта, 
доступність медичної допомоги для найменше 
забезпечених осіб, взаємодія між громадянами 
та органами, що здійснюють управління медич-
ною галуззю [8]. Порівнювалися такі показ-
ники, як: середня очікувана тривалість життя 
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від народження (статистичний показник, що 
показує усереднений очікуваний інтервал між 
народженням і смертю для одного покоління), 
видатки на охорону здоров’я у відсотковому від-
ношенні до загальної суми ВВП, аналіз видатків 
на охорону здоров’я залежно від джерел фінан-
сування та кількісні показники лікарень і працю-
ючих лікарів-спеціалістів на території держав. 

За цими даними статистики [9, 10, 11, 12], 
Польща випереджає Україну у розмірі видат-
ків на медичну галузь, а Україна є лідером за 
показниками середньої очікуваної тривалості 
життя. У відсотковому співвідношенні у Польщі 
переважає фінансування сектору охорони здо-
ров’я за рахунок обов’язкових схем страху-
вання, в України – за рахунок особистих коштів 
громадян та домогосподарств. Україна зберігає 
лідерство за даними кількості лікарняних ліжок 
та лікарів, що пов’язане з більшою, порівняно 
з Польщею, територією та кількістю населення. 

Подальший аналіз потребує порівняння сис-
теми охорони здоров’я двох країн, виявлення 
їх сильних та слабких сторін, узагальнення 
й висновків щодо ефективності функціону-
вання, виявлення напрямів співпраці й запози-
чення досвіду у сфері регулювання медичної 
діяльності.

У Польщі право на охорону здоров’я закрі-
плене на найвищому рівні. Стаття 68 Консти-
туції Польської Республіки проголошує, що 
кожен має право на охорону здоров’я; Зазнача-
ється, що всім громадянам, незалежно від роз-
міру їх статків, публічна влада забезпечує рів-
ний доступ до медичного обслуговування, що 
фінансується з публічних коштів, і рівень і обсяг 
якого визначається законом (вираження прин-
ципу рівності та доступності медичної допо-
моги). Основний закон виражає окрему турботу 
про такі верстви населення: діти, вагітні жінки, 
особи з фізичними та розумовими вадами 
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та особи похилого віку. На органи публічної 
влади покладається обов’язок боротьби з епі-
демічними хворобами, запобігати негативним 
наслідкам деградації довкілля для здоров'я, 
а також підтримувати розвиток фізичної куль-
тури, особливо серед дітей та молоді [13]. 

Нормативно-правову базу в галузі охорони 
здоров’я також складають:

Закон про медичну діяльність (Ustawa o 
działalności leczniczej) – визначає принципи 
здійснення медичної діяльності, правила функ-
ціонування суб'єктів, які здійснюють медичну 
діяльність, правила ведення реєстру суб’єктів, 
медичної діяльності, норми робочого часу для 
працівників закладів охорони здоров’я, прин-
ципи здійснення нагляду за здійсненням медич-
ної діяльності [14]. 

Закон про державне фінансування медичних 
послуг (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych) – окрес-
лює питання державного фінансування меди-
цини, порядок надання пільг відповідно до 
кваліфікації медичних послуг, умови обов’язко-
вого та добровільного медичного страхування 
а також принципи функціонування державних 
органів, що виступають розпорядниками коштів 
та здійснюють контроль за фінансуванням [15]. 

Закон про права пацієнтів та представника 
прав пацієнтів (Ustawa o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta) – регулює право-
вий статус учасників медичних правовідносин, 
зокрема визначає права пацієнта, правила 
обміну медичною документацією, обов’язки 
суб’єктів, що надають медичні послуги, вста-
новлює провадження у справах, що порушують 
колективні права, а також правила та порядок 
визначення компенсації та відшкодування збит-
ків у разі завдання шкоди пацієнту [16]. 
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Польща, як і Україна, успадкувала від СРСР 
модель централізованого фінансування охо-
рони здоров’я виключно з державного бюджету 
за авторством М. О. Семашко. Проте у дев’я-
ностих роках було здійснено перехід до фінан-
сування за рахунок обов’язкового медичного 
страхування, зразком якої була  модель, запро-
ваджена ФРН. 

На сьогодні майже 70 % витрат на меди-
цину фінансується з внесків медичного стра-
хування (це лікування пацієнтів в рамках пер-
винної, амбулаторної та стаціонарної допомоги, 
вартість ліків та профілактичних щеплень). 
Громадяни зобов'язані сплатити страховий 
внесок (перерозподілений податок), який вира-
ховується з доходів фізичних осіб та стано-
вить близько 9%. Документом, що підтверджує 
обов’язкове медичне страхування є поліс – він 
оформлюється в процесі працевлаштування, 
а також прийняття офіційного статусу безро-
бітного, біженця, для дітей, що знаходяться 
під опікою шкіл, громадяни інших країн ЄС, 
що проживають в Польщі, осіб, що відбувають 
покарання. Можливе вписування до страхового 
полісу непрацюючих членів родини (діти, особи 
похилого віку).

Другим джерелом фінансування у Польщі 
є державний бюджет (фінансуються екстрена 
медична допомога, вузькоспеціалізовані медичні 
процедури, санітарне благополуччя, медична 
допомога для безробітних). Однак фінансу-
вання з бюджету незначне – не перевищує 5% 
від загальних витрат на охорону здоров'я. Також 
існує приватна медична галузь, де пацієнти 
звертаються за медичними послугами на влас-
ний розсуд і приватне медичне страхування [17]. 

У польській системі охорони здоров’я вико-
ристовується система доплат, але лише у міні-
мальному обсязі. Переважно це стосується суб-
сидій на ліки та вироби медичного призначення, 
а також проживання та харчування у закладах 
тривалої допомоги, реабілітаційних центрах 
та санаторіях. 

Міністерство здоров’я Польщі відіграє осно-
вну роль у сфері формування політики охорони 
здоров’я, а от фінанси для забезпечення роботи 
галузі надходять через Національний фонд охо-
рони здоров’я (Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ). 
У нього стікаються внески обов’язкового медич-
ного страхування, яке гарантує громадянам 
доступ до великої кількості послуг. Але є і такі 
послуги, які страхуванням не передбачено. До 
них належать: послуги, спосіб фінансування 
яких окреслено спеціальними законами (напри-

клад, послуги служби медицини праці); надання 
медичних висновків про здатність керувати 
механічними транспортними засобами та інших 
медичних висновків і довідок, які видаються за 
бажанням застрахованого, якщо необхідність їх 
видачі не пов’язана з подальшим лікуванням, 
реабілітацією, втратою працездатності, продов-
женням навчання учнів та студентів, вирішенням 
питань щодо призначення соціальної допомоги 
та соціального догляду тощо; деякі види стома-
тологічних послуг. Ці послуги в порядку, що вста-
новлений відповідними документами, фінансу-
ються за рахунок власних коштів пацієнтів, за 
рахунок державного бюджету або інших визна-
чених нормативними актами коштів [18, c. 432].

Основою медичної допомоги у Польщі, як 
і у багатьох країн Європи, є первинна ланка 
системи охорони здоров’я. До неї належать 
лікарі первинної медичної допомоги, які най-
частіше є фахівцями з питань сім'ї. Вони про-
водять базове лікування та роблять акцент на 
профілактичній роботі з пацієнтами та пропа-
ганді здорового способу життя, щоб упередити 
розвиток існуючих захворювань. Сімейні лікарі 
безоплатно надають послуги, які внесені до так 
званого списку гарантованих послуг. Зокрема, 
це всі дії лікаря, пов’язані з: обстеженням та кон-
сультацією пацієнта; діагностикою та лікуван-
ням; направленням на стаціонарне, санатор-
но-курортне лікування, довготривалий догляд 
(в будинках соціальної допомоги); охороною 
здоров’я дітей та молоді; рішенням та виснов-
ком про стан здоров’я пацієнта; обов’язковою 
профілактичною вакцинацією; доглядом за 
інвалідами [19]. Якщо хвороба вимагає втру-
чання спеціаліста з певного напрямку вторинної 
ланки медичної допомоги, перший контактний 
лікар видає направлення до лікарні або іншого 
медичного закладу. Пацієнт може самостійно, 
без направлення звернутися до таких ліка-
рів-спеціалістів: дерматовенеролог, стоматолог, 
онколог, фтизіатр, гінеколог, офтальмолог, пси-
хіатр і нарколог. 

Фінансування на первинному рівні здійсню-
ється до допомогою укладання угоди з касою 
хворих, що виступає представником системи 
обов’язкового страхування на місцях. Сімейний 
лікар не має права приймати пацієнтів в обхід 
такої системи. Доступ до послуг охорони здо-
ров'я може бути наданий, якщо пацієнт може 
підтвердити наявність медичного страхування, 
надавши страхову або пенсійну картку. Направ-
лення не потрібно для таких пацієнтів: хворих 
на туберкульоз, ВІЛ-інфікованих, учасників 
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бойових дій, інвалідів війни та жертв репресій, 
сліпих осіб, якщо вони є жертвами війни, солда-
тів, ветеранів у разі лікування травм та інфекцій 
під час виконання обов'язків за межами кра-
їни, нарко- і алкозалежних, осіб, що проходять 
медичний огляд на донорство органів. Сімейний 
лікар має право відмовити хворому, що прагне 
проходити лікування у нього, якщо внаслідок 
цього відбудеться перевищення максимально 
встановлених лімітів з кількості пацієнтів.

Майже 99 % усіх закладів охорони здоров’я 
у Польщі є громадськими закладами, і нале-
жать органам місцевого самоврядування. Мініс-
терство охорони здоров’я має у своєму безпо-
середньому підпорядкуванні лише близько 30 
установ на загальнодержавному рівні. За раху-
нок бюджету воєводств фінансується система 
державної санітарно-епідеміологічної служби, 
яка перебуває у підпорядкуванні державних 
адміністрацій воєводств та повітів [20]. Лікарні 
є самостійними юридичними особами, які 
укладають контракти з касами хворих. У таких 
закладах охорони здоров’я лікарі працюють за 
наймом на підставі внутрішнього контракту. Але 
лікар також може діяти і як підприємець, засну-
вавши приватну практику на підставі самостій-
ного контракту з касою хворих. 

Окрім досягнень, галузь охорони здоров’я 
Польщі має і свої проблеми. До них можна від-
нести: ускладнений доступ до вторинної ланки 
медичної допомоги через черги (час очікування 
до дерматологів, урологів, гастроентерологів 
може сягати кількох місяців), необхідність довго-
тривалого очікування складних медичних втру-
чань (планова операція: більше 90 днів, ліку-
вання раку: більше 21 дня, томографія: більше 
7 днів) для неприватного сектору медицини; 
неможливість доступу до аборту за особистим 
бажанням жінки (у Польщі ця процедура є забо-
роненою), що зумовлює виникнення медичного 
туризму до інших європейських держав; брак 
лікарів, що зумовлено трудовою міграцією до 
інших держав ЄС; запровадження новітніх тех-
нологій у медичній діяльності (труднощі з елек-
тронними рецептами). Вирішити такі складності 
планується шляхом збільшення видатків на 
медицину і реорганізації центрального органу 
розпорядника коштів – НФЗ.

В Україні, як і у Польській Республіці, право 
на охорону здоров’я закріплене на найвищому 
рівні: ст. 49 Конституції проголошує, що кожен 
має право на охорону здоров'я, медичну допо-
могу та медичне страхування; робиться акцент 
на гарантіях з боку держави: вона фінансу-

вання відповідних соціально-економічних, 
медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних 
програм охорони здоров’я та створює умови 
для ефективного і доступного для всіх гро-
мадян медичного обслуговування. У держав-
них і комунальних закладах охорони здоров'я 
медична допомога надається безоплатно; існу-
юча мережа таких закладів не може бути скоро-
чена [21].

Основним законом в галузі медицини 
є Основи законодавства України про охорону 
здоров’я. Цей нормативно-правовий акт харак-
теризує структуру системи охорони здоров’я 
та визначає правовий статус лікаря і пацієнта. 
Він визначає правові, організаційні, економічні 
та соціальні засади охорони здоров'я в Укра-
їні, регулює суспільні відносини у цій сфері 
з метою забезпечення гармонійного розвитку 
фізичних і духовних сил, високої працездатно-
сті і довголітнього активного життя громадян, 
усунення факторів, що шкідливо впливають на 
їх здоров'я, попередження і зниження захворю-
ваності, інвалідності та смертності, поліпшення 
спадковості [22].

Інший закон «Про державні фінансові гаран-
тії медичного обслуговування населення» 
визначає перелік та обсяг медичних послуг 
(включаючи медичні вироби) та лікарських 
засобів, повну оплату надання яких пацієнтам 
держава гарантує за рахунок коштів держав-
ного бюджету. Також він описує принципи функ-
ціонування електронної системи охорони здо-
ров’я, яка зараз знаходиться в стадії розробки 
та впровадження [23]. 

В Україні також існує ряд законів, що регулю-
ють окремі галузі охорони здоров’я та аспекти 
надання медичної допомоги. До них відносимо: 
«Про забезпечення санітарного та епідеміч-
ного благополуччя населення», «Про захист 
населення від інфекційних хвороб», «Про запо-
бігання захворюванню на синдром набутого 
імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист 
населення», «Про боротьбу із захворюванням 
на туберкульоз», «Про застосування тран-
сплантації анатомічних матеріалів людині», 
«Про донорство крові та її компонентів», «Про 
лікарські засоби», тощо.

Якщо Польща мала зразком німецьку модель 
фінансування медичної галузі, засновану на 
принципах обов’язкового медичного страху-
вання, то Україна тяжіє до англійської моделі, 
що головною особливістю має переважно дер-
жавне фінансування медицини. Основними 
джерелами надходження коштів є Державний 
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бюджет України та місцеві бюджети адміністра-
тивно-територіальних одиниць. 

10 грудня 2021 р. Президент України під-
писав Закон України «Про Державний бюджет 
України на 2022 рік» № 1928-ІХ, який Верховна 
Рада ухвалила 2 грудня 2021 р. Документ набу-
ває чинності 1 січня 2022 р. У сфері охорони 
здоров’я передбачено 157,3 млрд. грн. на реалі-
зацію програми державних гарантій медичного 
обслуговування населення, 4,3 млрд. грн. — 
на бюджетну програму «Громадське здоров’я 
та заходи боротьби з епідеміями», 2,6 млрд. 
грн. — на проведення вакцинації населення 
від COVID-19. Загалом обсяги видатків на охо-
рону здоров’я становлять 196,8 млрд грн. (3,7% 
валового внутрішнього продукту (ВВП). Порів-
няно з попереднім роком фінансування збіль-
шено на 14,3% [24]. Попри зростання фінансу-
вання цих коштів не вистачає, а тому пацієнтам 
доводиться самим дофінансовувати галузь охо-
рони здоров’я – близько половини витрат спла-
чується безпосередньо за власний кошт під час 
отримання послуг або придбання ліків. 

Більшість медичних послуг у державних 
та комунальних закладах охорони здоров’я 
надаються безоплатно. Проте, постановою 
Кабінету міністрів України затверджено пере-
лік додаткових послуг, які можуть надаватися 
за плату. До них входять: косметологічна допо-
мога; анонімне обстеження та лікування хво-
рих, заражених хворобами, що передаються 
статевим шляхом, а також хворих на алкоголізм 
і наркоманію (крім обстежень на ВІЛ та СНІД); 
лікування безпліддя; оздоровчий масаж, гім-
настика, бальнеологічні процедури з метою 
профілактики захворювань та зміцнення здо-
ров'я; операції штучного переривання вагітно-
сті в амбулаторних умовах та у стаціонарі, крім 
абортів за медичними і соціальними показан-
нями; деякі категорії медичних оглядів; корек-
ція зору; стоматологічна допомога; проведення 
щеплень поза обов’язковим календарем та ін.

Приватні заклади охорони здоров’я здійсню-
ють свою діяльність за ринковими принципами 
самоокупності. Також існує приватне медичне 
страхування. Діяльність з охорони здоров’я, 
як стратегічна для держави, підлягає ліцен-
зуванню (тобто для її провадження необхідно 
отримання спеціального дозволу, відповідно до 
умов, визначених Міністерством охорони здо-
ров’я), заклади охорони здоров’я підлягають 
акредитації. 

Основним державним органом, що регулює 
медичну діяльність є Міністерство охорони здо-

ров’я – воно забезпечує формування та реаліза-
цію державної політики у сфері охорони здоров'я, 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально 
небезпечним захворюванням; у сфері ство-
рення, виробництва, контролю якості та реалі-
зації лікарських засобів, медичних імунобіологіч-
них препаратів і медичних виробів, у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному 
обігу; у сфері санітарного та епідемічного бла-
гополуччя населення. Ще один орган публіч-
ного управління у цій галузі – Державна служба 
з лікарських засобів та контролю за наркотиками, 
вона здійснює  реалізацію державної політики 
у сферах контролю якості та безпеки лікарських 
засобів, медичних виробів та обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 
протидії їх незаконному обігу, а також внесення 
Міністрові охорони здоров’я пропозицій щодо 
формування державної політики у зазначених 
сферах. Розпорядження бюджетними коштами 
в рамках державного фінансування медицини 
здійснює Національна служба здоров’я Укра-
їни – центральний орган виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра охо-
рони здоров’я. До його завдань належить: реа-
лізація державної політики у сфері державних 
фінансових гарантій за програмою державних 
гарантій медичного обслуговування населення; 
виконання функцій замовника медичних послуг 
та лікарських засобів; внесення на розгляд Міні-
стра охорони здоров’я пропозицій щодо забез-
печення формування державної політики у цій 
сфері. На кожен поточний рік формуються та роз-
робляються тарифи і коефіцієнти на основі стра-
тегічних напрямів, які визначені Міністерством 
охорони здоров’я України. Діє принцип «гроші 
слідують за пацієнтом» - оплачується вартість 
реально наданих медичних послуг. Це дозволяє 
медичним закладам сіх форм власності посту-
пово переходити на функціонування за принци-
пами самоокупності. 

У 2017 році розпочала існування урядова 
програма «Доступні ліки». За нею, пацієнти, які 
мають серцево-судинні захворювання, діабет 
ІІ типу чи бронхіальну астму, можуть отримати 
препарати безкоштовно або з незначною доп-
латою. Право на пільговий відпуск ліків мають 
також соціально менш захищені верстви насе-
лення – малолітні діти, учасники бойових дій, 
пенсіонери, особи з інвалідністю, тощо. 

Система охорони здоров’я України має три 
рівні. Первинний – це лікарі загальної прак-
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тики та сімейні лікарі. Така допомога включає 
в себе  консультацію лікаря з діагностики і ліку-
вання найпоширеніших хвороб, травм, отруєнь 
та інших станів, проведення індивідуальних 
санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, 
медичної профілактики захворювань, гігієніч-
ного та санітарного виховання населення. Для 
отримання первинної допомоги пацієнт само-
стійно обирає собі лікуючого лікаря та укладає 
з ним декларацію – договір на надання медич-
ної допомоги. Лікар може відмовити хворому 
в укладанні договору, якщо це перевищить 
ліміти з кількості пацієнтів на одного спеціа-
ліста. Також можливе розірвання декларації – 
якщо пацієнт не виконує приписів лікаря. 

Вторинна медична допомога ще називається 
спеціалізованою і надається багатопрофіль-
ними лікарнями інтенсивного лікування в амбу-
латорних або стаціонарних умовах лікарями від-
повідної спеціалізації у плановому порядку або 
в екстрених випадках. Пацієнт може самостійно 
звернутися за медичною допомогою до вторин-
ного рівня або отримати направлення від сімей-
ного лікаря. Третинна (високоспеціалізована) 
медична допомога надається багатопрофіль-
ними  обласними лікарнями та високоспеціалі-
зованими медичними центрами. У ній виникає 
потреба, якщо пацієнт страждає на складне або 
тяжке захворювання, яке потребує особливо 
складних методів діагностики та лікування. 
Допомога надається високоспеціалізованими 
фахівцями із застосуванням високотехнологіч-
ного обладнання та/або високоспеціалізованих 
медичних процедур високої складності.

Україна має певні проблеми у галузі охо-
рони здоров’я. До них відносимо: недофінан-
сованість галузі в цілому, що змушує пацієн-
тів робити великий відсоток доплат з власної 
кишені; скорочення мережі закладів охорони 
здоров’я, що утруднює забезпечення прин-
ципу доступності до медичної допомоги; більш 
короткий, порівняно с країнами ЄС термін 
тривалості життя (на 11 років), що зумовлене 
недотриманням правил здорового способу 
життя та недостатніми діагностичними потуж-
ностями лікування ракових і серцево-судинних 
захворювань. Вирішити такі завдання плану-
ється в процесі медичної реформи, що має 
бути спрямована на створення збалансова-
ної системи фінансування медичної допомоги 
(перехід до обов’язкового медичного стра-
хування видається нам кращим рішенням); 
забезпечення ефективного розподілу ресурсів 
в рамках охорони здоров’я та підвищення рівня 

прозорості і підзвітності в рамках державного 
управління медициною.

Підсумовуючи все наведене вище, зазначаємо, 
що на прикладі Польщі демонструється ефектив-
ність системи фінансування охорони здоров’я 
з акцентом на обов’язкове медичне страхування. 
Україна може отримувати уроки досвіду з рефор-
маційних процесів медичної галузі цієї країни. 
На сьогодні метою для нашої держави має стати 
розбудова дієвої системи охорони здоров’я, яка 
забезпечить доступність медичних послуг для всіх 
пацієнтів, прозорість, ефективність управлінських 
процесів з боку державних органів, мінімізації 
та унеможливлення корупційних ризиків у медич-
ній сфері та покращить якість життя населення 
України. До уваги необхідно брати і позитивний 
досвід щодо забезпечення прав і свобод людини 
при введенні державами заходів боротьби з пан-
демією COVID-19 та рекомендацій міжнародних 
організацій (ООН, РЄ, ВООЗ) [25].
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Udovyka  L. G., Dichko H. O. Legal bases of the health care system of Poland and Ukraine: 
a comparative analysis

In the context of the global spread of the COVID-19 pandemic, the problems of public health, 
security and protection of human rights, which have long been addressed within nation states, 
have acquired a global dimension, require joint, coordinated and coordinated action by the world 
community..

Both Ukraine and the Republic of Poland are states parties to these international agreements 
and implement their principles in the field of health care. At the same time, there is a positive 
experience in the legal framework of Poland's health care systems that needs to be carefully studied 
and borrowed. According to the WHO, Poland ranks 50th in the global ranking of overall health 
efficiency, Ukraine ranks 79th.
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According to statistics, Poland is ahead of Ukraine in terms of spending on the medical sector, 
and Ukraine is the leader in terms of average life expectancy. In Poland, the percentage of funding 
for the health sector is due to compulsory insurance schemes, in Ukraine - from the personal funds 
of citizens and households. Ukraine maintains its leadership in terms of the number of hospital beds 
and doctors, which is due to the larger territory and population compared to Poland.

The example of Poland demonstrates the effectiveness of the health care financing system with 
an emphasis on compulsory health insurance. Ukraine can learn lessons from the reform processes 
of the medical industry of this country. Today our goal is to build an effective health care system 
that will ensure access to health services for all patients, transparency, efficiency of management 
processes by government agencies, minimize and eliminate corruption risks in the medical field 
and improve the quality of life of Ukraine.

It is necessary to take into account the positive experience in ensuring human rights 
and freedoms in the implementation of measures by states to combat the COVID-19 pandemic 
and the recommendations of international organizations.

Key words: human rights, right to health care, health care system, legal regulation.
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Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави. Така діяльність реалізується через адміністративне судочинство, особливості 
з’ясування якого дозволяє забезпечити ефективний спосіб захисту прав учасників судового 
адміністративного процесу. Основна особливість адміністративної юстиції, що принци-
пово надає їй специфічних ознак, обумовлюється правилами доказування. Метою написання 
статті є з’ясування переліку основних специфічних властивостей адміністративного судо-
чинства на підставі аналізу норм права, поглядів вчених та судової практики. Наукова нови-
зна дослідження полягає комплексному підході до з’ясування особливостей адміністратив-
ного судочинства, зокрема: аналізі норм права, поглядів вчених та судової практики задля 
встановлення основних специфічних властивостей адміністративної юстиції, з’ясування 
яких дозволяє забезпечити ефективний спосіб захисту прав учасників адміністративного 
процесу. Основними особливостями адміністративного судочинства є строк звернення 
до суду, розподіл судових витрат, особливий розгляд адміністративної справи незначної 
складності (малозначна справа), типової та зразкової справи, наявність письмового або ж 
скороченого провадження, розмір судового збору, особливості провадження окремих кате-
горій адміністративних справ, судовий контроль, право позивача подати до суду заяву про 
визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб’єктом владних повнова-
жень - відповідачем на виконання такого рішення суду тощо. Доказування в адміністратив-
ному судочинстві – це регламентований нормами Кодексу адміністративного судочинства 
України та обумовлений принципами рівності, змагальності, диспозитивності, офіційного 
з’ясування всіх обставин справи, презумпцією вини суб’єкта владних повноважень порядок 
збору та подання для аналізу суду інформації про певні події, дії або стан.

Ключові слова: особливість, адміністративне судочинство, доказування, принципи, пре-
зумпція вини.

Постановка проблеми. Конституція України 
закріплює положення, що людина, її життя і здо-
ров’я честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю, а утвердження і забезпечення прав 
і свобод людини є головним обов’язком дер-
жави (ст. 3). Виконання такого обов’язку дер-
жави забезпечується адміністративним судо-
чинством, наявність якого є ознакою правової 
держави.

У сучасному демократичному суспільстві 
захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, 
прав та інтересів юридичних осіб від порушень 
з боку суб’єктів владних повноважень поклада-

ється на адміністративні суди. Судовий спосіб 
захисту прав людини забезпечує гарантування 
принципу відповідальності органів державної 
влади за свою діяльність перед людиною, усу-
ває  свавілля з боку держави та її органів. Ука-
зане гарантується адміністративним судочин-
ством [1, с. 133], особливості з’ясування якого 
дозволяє забезпечити ефективний спосіб захи-
сту прав учасників адміністративного процесу.

Науково-теоретичну основу аналізу осо-
бливостей адміністративного судочинства 
формують результати дослідницьких пошуків 
таких учених, як В.Б. Авер’янов, В.М. Бевзенко, 
Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, Є.В. Додін, 
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В.В. Доненко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, 
О.В. Кузьменко, Д.В. Лученко, О.І. Остапенко, 
М.І. Смокович, М.І. Цуркан, А.М. Школик. 
Варто зазначити, що вказані вчені здійснювали 
дослідження адміністративного судочинства, 
в загальному, чи окремих його інститутів, проте 
увага встановленню переліку особливостей 
судового адміністративного процесу майже не 
приділялася.

Виклад основного матеріалу. О.В. Бодна-
рюк та О.Б. Гордєєва до основних особливостей 
адміністративного судочинства відносять спеці-
альний порядок повідомлення суб’єкта влад-
них повноважень (якщо справа розглядається 
за його місцезнаходженням) про наявні у суду 
матеріали, які підлягають врученню йому як сто-
роні, та про можливість їх отримання лише без-
посередньо у суді, застосування такого порядку 
повідомлення щодо осіб, які беруть участь 
у справі, незалежно від того, чи є вони суб’єктом 
владних повноважень, у разі, якщо вони зазна-
чили адресу своєї електронної пошти (номер 
факсу, телефаксу) і не висловили заперечень 
проти її використання для одержання текстів 
судових рішень та інших документів, строк звер-
нення до суду, розмір судового збору, спроще-
ний порядок розгляду адміністративних справ 
у порядку письмового або скороченого прова-
дження, відсутність імперативної норми про те, 
що пояснення сторін, третіх осіб та їх представ-
ників можуть бути засобом доказування лише 
тоді, коли вони допитані як свідки, презумпція 
вини суб’єкта владних повноважень, принцип 
офіційного з’ясування всіх обставин у справі, 
особливості провадження окремих категорій 
адміністративних справ, судовий контроль за 
виконанням судових рішень в адміністративних 
справах  тощо [2, с.38].

Погоджуємося з вищенаведеним переліком 
особливостей адміністративного судочинства, 
проте варто зазначити, що він не є вичерпним 
та підлягає розширенню.

Вважаємо, що основну особливість адмі-
ністративного судочинства України, що прин-
ципово надає йому специфічних ознак та від-
різняє його від інших видів судових процесів, 
обумовлюють правила доказування.

Доказування в адміністративному судочин-
стві на науковому рівні є малодослідженим, 
переважно є частиною загального підходу до 
наукового обґрунтування КАС України. Доказу-
вання в адміністративному судочинстві розгля-
дають як окремий самостійний вид у системі 
процесуального доказового права, оскільки 

поєднавши в собі загальні ознаки, притаманні 
доказуванню у різних галузях, має спеціальні 
ознаки (суб’єкти доказування та мету доказу-
вання), які характерні лише для адміністратив-
ного судочинства. Доказування в адміністратив-
ному судочинстві – це «пізнавальна, розумова 
(логічна) діяльність, яка здійснюються в межах 
процесуальних правових норм, регламентова-
них КАС України, судом та особами, які беруть 
участь у справі (сторони, треті особи, пред-
ставники сторін і третіх осіб), тобто суб’єктами 
доказування з метою встановлення всіх обста-
вин справи для визначення юридичних фактів, 
якими буде правильно вирішено публічно-пра-
вовий спір» [3, с. 153].

М. В. Джафарова вважає, що правовий 
інститут доказів і доказування як невід’ємний 
складник внутрішньої системи адміністратив-
ного процесуального права є сукупністю норм 
цієї галузі права, які регулюють предмет і межі 
доказування, обсяг процесуальних повнова-
жень суб’єктів доказування, умови належності, 
допустимості, достовірності та достатності 
доказів, види та джерела їх походження, особ-
ливості процесуального порядку отримання, 
дослідження й оцінки змісту і процесуальної 
форми доказів. Змістом предмету доказування 
варто вважати сукупність обставин, які «обґрун-
товують позовні вимоги, заявлені на предмет 
публічно-правового спору позивачем, третьою 
особою із самостійними вимогами; обґрунтову-
ють відзив відповідача на позовну заяву проти 
наведених позивачем обставин і правових 
підстав позову; обґрунтовують відповідь пози-
вача проти наведених відповідачем у відзиві 
на позовну заяву пояснень, міркувань та аргу-
ментів; обґрунтовують заперечення відповідача 
проти викладених позивачем вимог у відповіді 
на відзив; мають інше значення для розгляду 
справи і підлягають встановленню при ухва-
ленні судового рішення» [4, с. 74].

В.Л. Медина та Р.З. Голобутовський зазнача-
ють, що адміністративне доказування – це діяль-
ність зі збору, дослідження, обробки та  оцінки 
інформації, що міститься в доказах [5, c. 408].

Доказування – це «збір і подання для аналізу 
суду інформації про певні події, дії або стан (юри-
дичні обставини), яку надають суб’єкти адміні-
стративного процесу, чи витребування судом 
такої інформації за клопотанням осіб, які беруть 
участь у справі, або за власною ініціативою для 
її дослідження та подальшої оцінки» [6, с. 303]. 

Уважаємо, що доказування в адміністратив-
ному судочинстві – це регламентований нор-



ISSN 1813-338Х. Держава та регіони

114

мами Кодексу адміністративного судочинства 
України та обумовлений принципами рівно-
сті, змагальності, диспозитивності, офіційного 
з’ясування всіх обставин справи, презумпцією 
вини суб’єкта владних повноважень порядок 
збору та подання для аналізу суду інформації 
про певні події, дії або стан.

Зміст принципу рівноправності формують 
такі елементи: 1) рівність сторін при зверненні 
до адміністративного суду: позивач подає позов, 
а відповідач має право пред’явити заперечення 
проти позову, позивач порушує справу, а копія 
позовної заяви надається відповідачеві й т.д.; 
2) рівність можливостей захисту прав у суді: 
позивач може відмовитися від позову, а відпові-
дач – від заперечення проти позову, відповідач 
може визнати позов, сторони можуть укласти 
мирову угоду. У сторін є рівні права за апеляцій-
ним та касаційним оскарженням. Адміністратив-
ний суд повинен прагнути однаково забезпечити 
участь у процесі обох сторін; 3) рівні можливо-
сті участі сторін у доказовій діяльності тощо. 
Принцип рівності в адміністративному судочин-
стві – це загальнообов’язкове правило пове-
дінки учасників адміністративного судочинства, 
яке встановлює рівність перед законом і судом, 
заборону привілеїв чи обмежень прав учасників 
адміністративного процесу за ознаками раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального похо-
дження, майнового стану, місця проживання, за 
мовними або іншими ознаками [7, с. 132].

Принцип змагальності [8, с. 747] передба-
чає широкі можливості сторін та інших осіб, які 
беруть участь у справі, зокрема знайомитися 
з матеріалами справи, брати участь у судових 
засіданнях, подавати докази і брати участь 
у їх дослідженні, заявляти клопотання та від-
води, давати судові усні і письмові пояснення, 
подавати свої доводи, міркування та запере-
чення, визначати і використовувати в доказовій 
діяльності передбачені необхідні процесуальні 
засоби, фактичні дані і докази, що їх підтвер-
джують тощо. 

Принцип диспозитивності реалізує можли-
вість учасників процесу самостійно, на власний 
розсуд, розпоряджатися позовними вимогами 
(визнавати, відмовлятися, змінювати вимоги 
й укладати мирову угоду), крім випадків, перед-
бачених законом, а також використовувати інші 
процесуальні засоби з метою захисту суб’єктив-
них прав та інтересів, які охороняє закон.

Одним із виявів принципу рівних можливо-
стей у судовому адміністративному процесі 

є принцип офіційності. Суть зазначеного прин-
ципу полягає в тому, що адміністративний суд 
може (за власною ініціативою) залучити до про-
вадження, дослідити та встановити обставини 
справи. Тобто, крім активності сторін у дове-
денні їх тверджень, за адміністративним судом 
також закріплюється ініціатива під час розгляду 
справи [9, с.55].

Існує вузьке та широке розуміння принципу 
офіційного з’ясування всіх обставин у справі. 
Згідно вузького розуміння зміст цього принципу 
зводиться до трактування його законодавцем 
згідно з ч. ч. 4, 5, ст. 11 КАС України як обов’язок 
суду виявлення та витребування доказів з влас-
ної ініціативи. Широке розуміння принципу 
офіційного з’ясування всіх обставин у справі 
передбачає активну процесуальну позицію 
суду щодо прийняття рішення про обов’язкову 
участь особи, яка бере участь в справі; при-
йняття рішення про витребування документів 
та інших матеріалів, проведення огляду пись-
мових та речових доказів на місці, якщо їх не 
можна доставити до суду, наведення необхідних 
довідок, призначення експертизи, вирішення 
питання про необхідність залучення спеціа-
ліста, свідків, перекладача; прийняття рішення 
про проведення попереднього судового засі-
дання; вжиття заходів для заміни неналежної 
сторони належною, забезпечення участі третіх 
осіб; з’ясування питання про склад осіб, які бра-
тимуть участь у справі; уточнює заявлені пози-
вачем позовні вимоги та заперечення відпові-
дача щодо адміністративного позову; окреслює 
факти, що необхідно з’ясувати для вирішення 
спору та ті, які з них визнаються сторонами, 
а які потрібно доказувати; з’ясовує перелік дока-
зів, якими сторони можуть доводити обставини 
справи, та встановлює певні строки їх надання; 
вчиняє будь-які дії, необхідні для належної під-
готовки справи до розгляду справи; пропонує 
учасникам справи пояснити чи доповнити певні 
обставини справи, а також пропонує надати 
суду додаткові докази; може прийняти рішення 
про дослідження доказів навіть щодо обставин, 
які визнаються сторонами, якщо в суду виникає 
сумнів щодо певних обставин та добровільності 
їх визнання; під час проведення допиту свідка 
адміністративний суд може задавати свідку 
запитання в будь-який час під час допиту свідка 
учасниками справи; дозволяється вийти за 
межі позовних вимог, якщо це є необхідним для 
повного захисту прав, свобод та інтересів осіб; 
уточнення позовних вимог та обрання відповід-
ного способу захисту порушеного права відпо-
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відачем; створення учасникам справи необхід-
них умов для дійсного встановлення обставин 
справи, дослідження й оцінки доказів, вірного 
застосування законодавства [10, с. 178].

Особливості адміністративного судочинства, 
пов’язані з доказуванням, також обумовлені 
ст. 77 КАС України, відповідно до якої кожна 
сторона повинна довести ті обставини, на яких 
ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім 
випадків звільнення від доказування. В адміні-
стративних справах про протиправність рішень, 
дій чи бездіяльності суб’єкта владних повно-
важень обов’язок щодо доказування правомір-
ності свого рішення, дії чи бездіяльності покла-
дено на відповідача. У таких справах суб’єкт 
владних повноважень не може опиратися на 
докази, які не були покладені в основу оскар-
жуваного рішення, за винятком випадків, коли 
він доведе, що вжив усіх можливих заходів 
для їх отримання до прийняття оскаржуваного 
рішення, але вони не були отримані з незалеж-
них від нього причин.

Докази суду надають учасники справи. Суд 
може пропонувати сторонам надати докази 
та збирати докази з власної ініціативи, крім 
випадків, визначених цим Кодексом. Суд 
не може витребовувати докази в позивача 
в адміністративних справах про протиправність 
рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних 
повноважень, окрім доказів на підтвердження 
обставин, за яких, на думку позивача, відбу-
лося порушення його прав, свобод чи інтересів. 
Якщо учасник справи без поважних причин не 
надасть докази на пропозицію суду для під-
твердження обставин, на які він посилається, 
суд вирішує справу на підставі наявних доказів 
(ст.77 КАС України).

Отже, в адміністративних справах щодо 
оскаржень рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта 
владних повноважень встановлена презумпція 
його вини. Презумпція вини в адміністратив-
ному судочинстві – це закріплені в законі припу-
щення про те, що повідомлені позивачем обста-
вини адміністративної справи про рішення, дії 
чи бездіяльність відповідача (суб’єкта владних 
повноважень) відповідають дійсності, доки від-
повідач не спростує їх [11 с. 806]. 

Зміст принципів презумпції вини суб’єкта 
владних повноважень, рівності, змагальності, 
диспозитивності та офіційного з’ясування всіх 
обставин справи розкритий також і в судовій 
практиці.

Так, у постанові від 31 березня 2020 року 
у справі № 826/26222/15 Верховного Суду зазна-

чено, що одним із принципів адміністративного 
судочинства є принцип офіційного з’ясування 
всіх обставин у справі, зміст якого зобов’язує 
адміністративний суд до активної ролі в судо-
вому засіданні. Таким чином враховуючи наве-
дене, ВС дійшов висновку, що недотримання 
судом принципу офіційного з’ясування всіх 
обставин справи під час дослідження зібраних 
у справі доказів унеможливлює встановлення 
фактичних обставин для правильного її вирі-
шення [12].

Постановою Верховного Суду від 9 вересня 
2020 року встановлено, що принцип офіційного 
з’ясування всіх обставин у справі полягає насам-
перед у активній ролі суду при розгляді справи; 
в адміністративному процесі, на відміну від суто 
змагального процесу, де суд оперує виключно 
тим, на що посилаються сторони, мають бути 
повністю встановлені обставин справи, щоб суд 
ухвалив справедливе та об’єктивне рішення; 
принцип офіційності, зокрема, виявляється 
у тому, що суд визначає обставини, які необ-
хідно встановити для вирішення спору; з’ясовує 
якими доказами сторони можуть обґрунтовувати 
свої доводи чи заперечення щодо цих обставин; 
а у разі необхідності суд повинен запропонувати 
особам, які беруть участь у справі, доповнити чи 
пояснити певні обставини, а також надати суду 
додаткові докази.

На цій підставі колегія суддів дійшла вис-
новку, що судами попередніх інстанцій всупе-
реч наведеному принципу не досліджено без-
посередньо оригінали дозволу на виконання 
будівельних робіт та сертифікату, не перевірено 
документів, на підставі яких ці дозвіл та серти-
фікат видавалися, та не встановили з ураху-
ванням перевірених у встановленому порядку 
обставин справи наявність або відсутність під-
став для прийняття відповідачем оскаржуваних 
припису та постанови.

У зв’язку з зазначеним, колегія суддів вважає 
необґрунтованим висновок суду апеляційної 
інстанції про те, що факт наявності у позивача 
у справі, що розглядається, дозволу на вико-
нання будівельних робіт на момент проведення 
перевірки не потребує доказування, оскільки 
позивачем не було пред’явлено оригінал від-
повідних документів, а отже, позивач всупереч 
приписам статті 77 КАС України не довів обста-
вини, на яких гуртуються його позовні вимоги, 
та не спростував належними, допустимими, 
достовірними та достатніми доказами аргу-
менти відповідача про відсутність у нього доз-
вільного документа. Тобто судами попередніх 
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інстанцій порушено порядок зібрання та пере-
вірки доказів, визначений статтями 72-79 КАС 
України, а їх висновки не ґрунтуються на повно 
і всебічно досліджених обставинах справи, 
встановлених на підставі належних, допусти-
мих, достовірних та достатніх доказах [13]. 

Особливості адміністративного судочин-
ства обумовлюються й іншими положеннями 
КАС України, зокрема: для звернення до адмі-
ністративного суду за захистом прав, свобод 
та інтересів особи встановлюється шестимі-
сячний строк, який, якщо не встановлено інше, 
обчислюється з дня, коли особа дізналася або 
повинна була дізнатися про порушення своїх 
прав, свобод чи інтересів (ч.2 ст.122), при задо-
воленні позову сторони, яка не є суб’єктом влад-
них повноважень, всі судові витрати, які підля-
гають відшкодуванню або оплаті, стягуються за 
рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта влад-
них повноважень, що виступав відповідачем 
у справі, або якщо відповідачем у справі висту-
пала його посадова чи службова особа. При 
задоволенні позову суб’єкта владних повно-
важень з відповідача стягуються виключно 
судові витрати суб’єкта владних повноважень, 
пов’язані із залученням свідків та проведенням 
експертиз (ч. ч. 1, 3 ст.139); особливий розгляд 
адміністративної справи незначної складності 
(малозначна справа), типової [14, 378] та зраз-
кової справи, наявність письмового або ж ско-
роченого провадження (ст. 4); розмір судового 
збору за подання до суду позовної заяви (ч.2 
ст. 4 Закону України «Про судовий збір»); особ-
ливості провадження окремих категорій адміні-
стративних справ (Глава 6); суд, який ухвалив 
судове рішення в адміністративній справі, може 
зобов’язати суб’єкта владних повноважень, 
не на користь якого ухвалене судове рішення, 
подати у встановлений судом строк звіт про 
виконання судового рішення – судовий кон-
троль (ст. 382); особа-позивач, на користь якої 
ухвалено рішення суду, має право подати до 
суду першої інстанції заяву про визнання про-
типравними рішень, дій чи бездіяльності, вчи-
нених суб’єктом владних повноважень - від-
повідачем на виконання такого рішення суду, 
або порушення прав позивача, підтверджених 
таким рішенням суду (ст.383) тощо.

Отже, основними особливостями адміні-
стративного судочинства є доказування, строк 
звернення до суду, розподіл судових витрат, 
особливий розгляд адміністративної справи 
незначної складності (малозначна справа), 
типової та зразкової справи, наявність письмо-

вого або ж скороченого провадження, розмір 
судового збору, особливості провадження окре-
мих категорій адміністративних справ, судо-
вий контроль, право позивача подати до суду 
заяву про визнання протиправними рішень, 
дій чи бездіяльності, вчинених суб’єктом влад-
них повноважень - відповідачем на виконання 
такого рішення суду тощо.

Доказування в адміністративному судочин-
стві – це регламентований нормами Кодексу 
адміністративного судочинства України та обу-
мовлений принципами рівності, змагальності, 
диспозитивності, офіційного з’ясування всіх 
обставин справи, презумпцією вини суб’єкта 
владних повноважень порядок збору та подання 
для аналізу суду інформації про певні події, дії 
або стан.
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Gordeev V. V., Guralenko N. A. The main features of administrative proceedings
Human rights, freedoms, and their guarantees determine the content and direction of the state. 

Such activities are implemented through administrative proceedings, the features of which allow 
providing an effective way to protect the rights of participants in administrative proceedings. 
The fundamental feature of administrative justice, which in principle gives it specific features, is 
determined by the rules of proving. The purpose of this article is to clarify the list of the fundamental 
specific features of administrative proceedings based on the analysis of the law, the views 
of scholars and case law. The scientific novelty of the decision is a comprehensive approach to 
clarifying the features of administrative proceedings, in particular: analysis of law, views of scholars 
and case law to establish the fundamental specific features of administrative justice, which provides 
an effective way to protect the rights in the administrative proceedings. The fundamental features 
in the administrative proceedings are the term of application, distribution of court costs, special 
consideration of administrative cases of complexity, standard and typical cases, the presence 
of written or abbreviated cases, court fees, features of certain categories of administrative cases, 
judicial control etc.

Key words: peculiarity, administrative proceedings, proving, principles, presumption of guilt.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ 
ЦИФРОВИХ КОМПАНІЙ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Стаття присвячена дослідженню правового регулювання оподаткування цифрових ком-

паній у Великобританії. Вказано, що ознакою сучасного етапу розвитку суспільства є зна-
чна цифровізація економіки внаслідок застосування результатів еволюції інформаційних 
технологій. Наслідком такого розвитку сучасних інформаційних технологій є модернізація 
наявних податкових систем та поява необхідності вироблення нових підходів до оподат-
кування цифрової економіки, зокрема, великих транснаціональних цифрових компаній. Вка-
зано, що поширення цифрових компаній спричинило численні політичні дискусії про правове 
регулювання оподаткування їх доходів та місце їх оподаткування. Проблемою є можливість 
таких суб’єктів цифрової підприємницької діяльності бути платниками податків за місцем 
виробництва своїх товарів і послуг, а не їх реалізації. Тобто цифрові компанії створили своє-
рідну «надтериторію», недоступну для національних податкових органів. Деякі європейські 
юрисдикції, серед яких Великобританія, запровадили спеціальні податки на цифрові послуги 
(DST), що націлені саме на оподаткування великих цифрових компаній. Податки на цифрові 
послуги (DST) - це податки на валовий прибуток з податковою базою, яка включає доходи, 
отримані від певного набору цифрових товарів або послуг, або на основі кількості цифро-
вих користувачів у країні. Ставка податку становить 2 відсотки з доходів від соціальних 
мереж, пошукових систем в мережі Інтернет та онлайн-ринків (маркетплейсів). Платни-
ками є транснаціональні компанії, доходи яких становлять 500 мільйонів фунтів стерлінгів 
у всьому світі та 25 мільйонів фунтів стерлінгів у Великобританії. При цьому, вважається, 
що оподатковувані цифрові послуги надаються на території Великобританії, якщо вони 
надаються для користувача, для якого розумно припустити, що він перебуває у Сполуче-
ному Королівстві. Тобто використовується широкий підхід до визначення місцезнаходження 
користувача. Податок викликає широкі дискусії у світі, проте є одним із шляхів належного 
оподаткування суб’єктів підприємництва, діяльність яких базується на використанні 
результатів розвитку інформаційних технологій. 

Ключові слова: оподаткування, цифрова економіка, цифрові компанії, податок на цифрові 
послуги, інформаційні технології. 

Постановка проблеми. Сучасний етап 
розвитку суспільства характеризується знач-
ною цифровізацією економіки внаслідок засто-
сування результатів еволюції інформаційних 
технологій. Цифровізація призводить до руйну-
вання дійсних податкових систем та актуалізує 
необхідність знаходження новітніх підходів до 
оподаткування цифрової економіки. Велико-
британія є одним із лідерів впровадження інно-
ваційних підходів до правового регулювання 

оподаткування цифрових компаній, тому необ-
хідним є дослідження досвіду цією держави. 

Аналіз останніх досліджень. Питання 
правової природи податку, його особливостей 
досліджувалися Р.О. Гаврилюк [2]. Проблеми 
оподаткування цифрової економіки досліджу-
вали  E. Асен [7], О.В. Вієцька [1], А.С. Овча-
ренко [4], Крістіан Н. Онєгбуле [12], Ж. Сабо[14], 
К.В. Солодан [16], К. Шпенгель [11] та інші. 
Проте дослідження досвіду правового регулю-
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вання оподаткування цифрових компаній Вели-
кобританією в Україні не здійснювалось. 

Метою статті є дослідження правового регу-
лювання оподаткування цифрових компаній 
у Великобританії. 

Виклад основного матеріалу. Особливістю 
цифрових компаній є те, що вони мають доступ 
до ринків і можливість отримувати прибуток без 
необхідності мати фіксоване місце розташу-
вання. Зростання цифрової економіки в останні 
десятиліття поєднувалося з політичними диску-
сіями про податки, які сплачують цифрові ком-
панії, і де вони їх сплачують. Так званий «дохід 
без громадянства» , який отримують ці компанії, 
не сприяє державним бюджетним надходжен-
ням у країнах, де багатонаціональні компанії 
продають свої товари чи послуги [11]. Зростає 
стурбованість наявною міжнародною подат-
ковою системою, яка не відповідає належним 
чином цифровізації економіки. Згідно з чинними 
міжнародними податковими нормами, трансна-
ціональні компанії зазвичай сплачують податок 
на прибуток підприємств там, де відбувається 
виробництво, а не там, де знаходяться спо-
живачі або, зокрема, для цифрового сектора, 
користувачі. Завдяки цифровій економіці під-
приємства (неявно) отримують дохід від корис-
тувачів за кордоном, але без фізичної присут-
ності не обкладаються податком на прибуток 
підприємств у цій іноземній країні [7].

 З цієї точки зору Інтернет та цифрові плат-
форми створили «надтериторію», недоступну 
для національних податкових органів. Крім 
того, цифрові мережі мають можливість зміню-
вати природу товарів: наприклад, матеріальні 
блага, коли стають доступними через Інтер-
нет, можуть набувати деяких типових характе-
ристик нематеріальних благ. Книгу може одно-
часно читати в Інтернеті невизначена кількість 
людей (за допомогою, наприклад, програмного 
забезпечення Kindle); пропонуючи послугу 
з оплатою доступу, та сама мережа може також 
штучно створювати дефіцит товару, роблячи 
його, таким чином, більш схожим на традиційне 
матеріальне благо [6].

Бізнес-моделі, що включають компанії соціаль-
них мереж, ринки електронної комерції, хмарні 
послуги та платформи веб-сервісів, є об’єктами 
цільової податкової політики. У деяких випадках 
така податкова політика включає правове регу-
лювання, що є розширенням старих правил для 
нових гравців, тоді в інших випадках правове 
регулювання включає спеціальні податки, спря-
мовані спеціально на бізнес або платформу [7].

Деякі держави, серед яких Сполучене Коро-
лівство, Франція, Італія та інші, запровадили 
спеціальні податки на цифрові послуги. 

Намагання таких держав встановити податки 
в Інтернеті на національному рівні або на рівні 
ЄС викликає конфлікти між податковими юрис-
дикціями, оскільки такі податки неминуче пере-
криваються вимогами щодо корпоративного 
доходу держави їхнього законного перебування. 
Крім того, ці інтернет-податки, як правило, збіга-
ються з ПДВ, і, як і ПДВ, вони можуть призвести 
до вищих кінцевих цін на продукти та послуги [6]. 

Податки на цифрові послуги (DST) - це 
податки на валовий прибуток з податковою 
базою, яка включає доходи, отримані від пев-
ного набору цифрових товарів або послуг, або 
на основі кількості цифрових користувачів 
у країні [7].

У Великобританії DST набув чинності у квітні 
2020 року [8], а перший платіж був здійснений 
у квітні 2021 року [9]. Податок стягується за став-
кою 2 відсотки з доходів від соціальних мереж, 
пошукових систем в Інтернеті та онлайн-ринків 
(маркетплейсів). Податок включає звільнення 
для перших 25 мільйонів фунтів стерлінгів (29,6 
мільйона доларів [3]) оподатковуваних доходів 
і надає альтернативний розрахунок DST в рам-
ках «безпечної гавані» для підприємств з низь-
ким рівнем прибутку від об’єктів діяльності. 
Порогові значення доходу встановлені на рівні 
500 мільйонів фунтів стерлінгів (592 мільйонів 
доларів США) у всьому світі та 25 мільйонів 
фунтів стерлінгів (29,6 мільйона доларів США) 
всередині країни [10; 7]. DST використовує 
широке юридичне поняття «користувач Вели-
кобританії». Цей термін означає будь-якого 
користувача, для якого розумно припустити, що 
він зазвичай перебуває у Сполученому Коро-
лівстві або зареєстрований у Сполученому 
Королівстві [18]. Що стосується трансакцій на 
ринку, цифрові послуги надаються у Велико-
британії, коли користувач є стороною транзакції 
або транзакція виникає у зв’язку з проживан-
ням або місцезнаходженням у Великобрита-
нії. Щоб отримати дохід від онлайн-реклами, 
потрібно, щоб або користувач із Великобританії 
платив за рекламу, або щоб рекламу перегля-
дали або іншим чином споживали користу-
вачі з Великобританії [18]. Тоді як, наприклад, 
в Австрії використовується змішаний підхід [14]. 
Послуга онлайн-реклами вважається наданою 
всередині країни, якщо вона отримана на при-
строї користувача з внутрішньою IP-адресою, 
а її вміст і дизайн (також) націлені на внутріш-
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ніх користувачів [5]. Платниками податків DST 
є лише ті компанії, які належать до групи, яка 
відповідає цим пороговим умовам. У Велико-
британії: платник податку на DST підлягає опо-
даткуванню, якщо: (a) загальна сума доходу 
від цифрових послуг, отримана всіма членами 
його групи, перевищує 500 мільйонів фунтів 
стерлінгів, і (b) загальна сума доходу від циф-
рових послуг у Великобританії, отримана за 
цей період всіма членами групи перевищує 25 
мільйонів фунтів стерлінгів. Податком оподат-
ковується лише частина доходу від цифрових 
послуг Великобританії, що перевищує 25 міль-
йонів фунтів стерлінгів [7; 18]. 

На практиці податок на цифрові послуги 
в Великобританії працює наступним чином. 
Податкові зобов’язання розраховуються на рівні 
групи транснаціональної компанії, але нарахову-
ються окремим організаціям групи, доходи яких 
охоплюють користувачів із Великобританії. Ці 
суб’єкти вносять внесок до податкових порогів 
пропорційно своєму внеску. Порогові значення 
означають, що DST застосовується лише до 
груп із глобальним доходом понад 500 мільйо-
нів фунтів стерлінгів і доходом у Великобританії 
понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів, що вклю-
чає надбавку, щоб перші 25 мільйонів фунтів 
стерлінгів доходів групи, отримані від користу-
вачів із Великобританії, не підлягали оподатку-
ванню DST. Існують різні міркування щодо того, 
що означає участь користувача з Великобри-
танії, залежно від діяльності, про яку йдеться: 
вважається, що трансакції на онлайн-ринках 
залучають користувачів із Великобританії, якщо 
принаймні одна зі сторін проживає у Великій 
Британії, однак стягнений податковий дохід буде 
зменшено на 50%, якщо інший користувач пере-
буває в країні, де стягується податок подібний до 
DST. Доходи від реклами вважатимуться отри-
маними від користувачів із Великобританії, якщо 
реклама призначена для британської аудиторії. 
Принцип «безпечної гавані» доступний для ком-
паній, які працюють із низьким рівнем прибутку 
або збитків, що дозволяє таким організаціям 
використовувати альтернативну базу збору для 
розрахунку своїх зобов’язань і фактично призве-
сти до зниження зобов’язань за DST або взагалі 
не нести відповідальності, якщо вони збиткові. 
DST підлягає вирахуванню як витрати бізнесу, за 
умови, що він понесений повністю та виключно 
для цілей торгівлі. Однак він не підлягає зара-
хуванню до податкових зобов’язань корпорацій 
у Великобританії, оскільки це може призвести до 
подвійного оподаткування [15].

Деякі дослідники [13] наголошують на необ-
хідності усунення податку на цифрові послуги 
або роз’ясненні того, як суб’єкти підприємни-
цтва можуть уникнути подвійного оподаткування 
цифрових доходів. Так, вказується, що держа-
вам слід встановити чіткі терміни скасування 
DST для уникнення податкових та торговельних 
війн, а також запровадити чіткі норми, що забез-
печать уникнення подвійного оподаткування. 
В літературі наголошується, що на відміну від 
податку на прибуток підприємств, DST стягу-
ється з доходів, а не з прибутку, не враховуючи 
прибутковість. Здавалося б, низькі податкові 
ставки таких податків з обороту можуть призве-
сти до високого податкового тягаря. Наприклад, 
бізнес із 100 дол. доходу та 85 дол. витрат має 
прибуток у 15 дол., або 15 відсотків. Ставка 
DST 3 відсотки означає, що компанія повинна 
сплатити 3 долари США податку на прибуток 
(3 відсотки від 100 доларів доходу), що відпо-
відає податку на прибуток у розмірі 20 відсо-
тків (податок в 3 долари США, поділений на 15 
доларів США). Це означає, що відповідні ефек-
тивні ставки податку на прибуток змінюються 
залежно від прибутковості, непропорційно зав-
даючи шкоди підприємствам з нижчою нормою 
прибутку. DST є дискримінаційними з точки 
зору розміру підприємства. Внутрішні та світові 
пороги доходів призводять до того, що податок 
застосовується виключно до великих трансна-
ціональних компаній. Хоча це може полегшити 
загальний адміністративний тягар, воно також 
дає відносну перевагу підприємствам, які за 
розміром менші за встановлені законодавством 
межі, і створює стимул для підприємств, які пра-
цюють поблизу порогового значення, змінювати 
свою поведінку. Аналогічно, цифровий бізнес 
знаходиться у відносно невигідному становищі 
в порівнянні з нецифровими підприємствами, 
які працюють у подібній сфері, наприклад, 
онлайн та традиційна реклама [7]. В той же час, 
необхідність запровадження цифрових податків 
широко обговорюється у всьому світі на рівні 
ОЕСР, зважаючи на необхідність зміни підхо-
дів до оподаткування цифрових компаній [17]. 
Зокрема, обговорюється можливість запрова-
дження аналогічного цифрового податку на рівні 
ОЕСР, що є аргументом на користь доцільності 
існування такого податку У Великобританії. 

Висновки. Таким чином, цифрові компа-
нії поставили нові виклики перед податковими 
системами різних країн світу. Проблема оподат-
кування таких підприємств полягає в отриманні 
ними так званого «доходу без громадянства» 
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внаслідок можливості здійснення своєї діяльно-
сті дистанційно. Великобританія стала однією 
із перших держав, що запровадила податок на 
цифрові послуги (DST), платниками якого стали 
транснаціональні цифрові компанії, що мають 
дохід понад 500 млн. фунтів стерлінгів у світі 
та понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів в межах 
Великобританії. Оподатковуються доходи, отри-
мані завдяки користувачам, що знаходяться на 
території Великобританії. 
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Vaitsekhovska O. R., Vdovichen V. A. Legal regulation of taxation of digital companies in 
the United Kingdom

The article is devoted to the study of the legal regulation of taxation of digital companies in 
the United Kingdom.  It is pointed out that a sign of the current stage of development of society 
is the significant digitalization of the economy due to the application of the results of the evolution 
of information technology. The consequence of such development of modern information technologies 
is the destruction of existing tax systems and the emergence of the need to develop new approaches 
to taxing the digital economy, in particular, large multinational digital companies. It is stated that 
the proliferation of digital companies has led to numerous political discussions about the legal 
regulation of taxation of their income and the place of their taxation. The problem is the ability of such 
digital entrepreneurs to be taxpayers at the place of production of their goods and services, rather than 
their sale. That is, digital companies have created a kind of «super-territory» inaccessible to national 
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tax authorities. Some European jurisdictions, including the United Kingdom, have introduced special 
taxes on digital services (DST), which are aimed at taxing large digital companies. Digital services 
taxes (DST) are taxes on gross income with a tax base that includes income from a set of digital 
goods or services or based on the number of digital users in the country. The tax rate in the United 
Kingdom is 2 percent of income from social networks, search engines on the Internet and online 
markets (marketplaces). The payers are multinational companies with revenues of £ 500 million 
worldwide and £ 25 million in the United Kingdom. However, taxed digital services are considered to 
be provided in the United Kingdom if they are provided to a user for whom it is reasonable to assume 
that he is in the United Kingdom. That is, a broad approach to user location is used. The tax is widely 
debated in the world, but it is one of the ways of proper taxation of business entities, which is based 
on the use of the results of information technology. 

Key words: taxation, digital economy, digital companies, digital services tax, information 
technologies, United Kingdom.
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ПЕРЕХІД ВІД ІМПЛІЦИТНОЇ ДО ЕКСПЛІЦИТНОЇ 
ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ОЦІНОК: КАРЛ ЛАРЕНЦ, 
КЛАУС-ВІЛЬГЕЛЬМ КАНАРІС, ТОМАС РІМ 
У статті йдеться про перехід від імпліцитної юриспруденції оцінок до експліцитної в рам-

ках школи К. Ларенца, причому виклад результатів відповідного аналізу є її метою.
Для досягнення поставленої мети розглядаються питання, по-перше, про два типи пра-

вової оцінки, по-друге, про імпліцитність і експліцитність юриспруденції оцінок як ступені її 
раціональності, по-третє, про характеристику юриспруденції оцінок К. Ларенца, К.-В. Кана-
ріса та Т. Ріма з погляду її раціональності, по-четверте, про оптимальний предмет рецеп-
ції юриспруденції оцінок.

У першому випадку на основі розрізнення закритих і відкритих нормативних систем вво-
диться поняття закритої і відкритої правової оцінки. Далі демонструється, що юриспру-
денція оцінок в школі К. Ларенца є відкритою (вільною, конструктивною і продуктивною) 
правовою оцінкою.

У другому випадку відзначається, що імпліцитність і експліцитність є ступенями раці-
ональності права (відповідно мінімальним і максимальним). Тут констатується, що раціо-
нальність права має два аспекти, в основі розрізнення яких перебуває традиційна кореляція 
interpretatio – applicatio (тлумачення – застосування права) або відношення питання права 
(quaestio juris) – субсумція (юридичний силогізм).

У третьому випадку доведено, що в частині питання права істотного переходу від імп-
ліцитної юриспруденції оцінок до експліцитної у К. Ларенца, К.-В. Канаріса, Т. Ріма не відбу-
вається, проте такий перехід безсумнівно має місце у Т. Ріма в тій частині, яка стосується 
субсумції.

У четвертому випадку висловлюється позитивне ставлення до можливості рецепції 
юриспруденції оцінок в Україні і пропонується взяти за основу юриспруденцію оцінок у формі, 
запропонованій Т. Рімом, із залученням окремих здобутків К. Ларенца і К.-В. Канаріса.

Ключові слова: Карл Ларенц, юриспруденція оцінок, раціональність права, питання 
права, субсумція.

Відкритість права – це питання, яке цікавить 
юристів принаймні відтоді, відколи виникає ідея 
справедливості. Доречну відповідь на нього про-
понує так звана юриспруденція оцінок, яка репре-
зентується переважно школою Карла Ларенца, 
в рамках якої така юриспруденція розвивається до 
наших днів. Цей розвиток являє собою перехід від 
імпліцитного стану праворозуміння, яке стосується 
субсумції, у К. Ларенца до експліцитного у Т. Ріма. 
Аналіз і демонстрація того, як відбувається такий 
перехід становить актуальну тему для дослі-
дження, оскільки він має універсальне значення.

Стан дослідження проблеми характе-
ризується великим ступенем невизначено-
сті, оскільки імена К. Ларенца, К.-В. Канаріса 
і Т. Ріма в Україні є маловідомими, хоча про 
перші два із них досить докладні відомості ще 

в 60-70-ті роки минулого століття можна було 
почерпнути із робіт В.В. Лазарєва [1, c. 45-46 
та ін.], а пізніше у Г. Кленнера [2, c. 295]. В наші 
дні питаннями юриспруденції оцінок – так чи 
інакше – займаються такі вчені, як: С.І. Мак-
симов (правова реальність), Н.А. Гураленко, 
В.С. Бігун (судова діяльність), М.І. Козюбра, 
П.М. Рабінович (правова оцінка), С.П. Рабіно-
вич (чинність права), С.П. Погребняк, О.О. Ува-
рова (правові принципи); Д. Бочаров (право-
застосовча діяльність), Р. Алексі, Я. Шрьодер, 
Й. Рюкерт, Б. Рютерс та ін. Водночас потрібно 
сказати, що винесене в заголовок питання про 
перехід від імпліцитної юриспруденції оцінок до 
експліцитної ще не привертало до себе уваги.

Мета статті – виклад результатів аналізу 
окремих особливостей переходу від імпліцитної 
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юриспруденції оцінок до експліцитної в рамках 
школи К. Ларенца.

Для досягнення поставленої мети ми роз-
глянемо питання, по-перше, про два типи пра-
вової оцінки, по-друге, про імпліцитність і екс-
пліцитність юриспруденції оцінок як ступені її 
раціональності, по-третє, про характеристику 
юриспруденції оцінок К. Ларенца, К.-В. Канаріса 
та Т. Ріма з погляду її раціональності, по-третє, 
про оптимальний предмет рецепції юриспру-
денції оцінок.

1. Юриспруденція оцінок – це ідея, яка 
активно розвивається різними авторами 
в Німеччині з тридцятих років минулого XX 
століття до наших днів в рамках наукової 
школи К. Ларенца та поза рамками цієї школи. 
Так, сам термін «юриспруденція оцінок» 
(Wertungsjurisprudenz) був запропонований не 
К. Ларенцом, а в 1931 році Г. Штолем [3, c. 230], 
який до згаданої школи не належав. Водночас 
саме імʼя К. Ларенца, і певною мірою його учнів, 
в наші дні найтісніше асоціюється з юриспру-
денцією оцінок, тоді як інші автори немов від-
ступають на задній план.

Юриспруденція оцінок постає як продов-
ження тенденцій, які виникають на самому 
початку XX століття (докладно про це див. 
статтю Й. Рюкерта «Від «вільного права» до 
вільної «юриспруденції оцінок» – історія, спов-
нена легендами» [3], яка спеціально розглядає 
це питання), коли різні наукові напрямки почи-
нають заново досліджувати питання відкритості 
нормативної системи, яке, однак, було відоме 
навіть стародавнім грекам і римлянам (теорія 
статусів Гермагора [4, c. 74, 181 та ін.], в якій 
другий статус (status definitivus) ґрунтується на 
ідеї закритості, а третій (status qualitatis) – на 
ідеї відкритості права, чи риторика в цілому 
(Цицерон, Квінтіліан [5, c. 135-140] та ін.), до 
якої ця теорія належить). Під відкритістю норма-
тивної системи розуміється ситуація, коли така 
система не містить відповідей на всі питання, 
які ставить перед суддею життя, або містить такі 
відповіді, які є вкрай несправедливими (фор-
мула Радбруха), тобто йдеться про стан справ, 
який прийнято називати суддівським правозна-
ходженням praeter legem і contra legem, тобто 
відповідно про правознаходження поряд і всу-
переч закону.

Перші відповіді на такі питання, особливо 
питання правознаходження praeter legem, були 
надані в рамках ранньої соціологічної юриспру-
денції (Є. Ерліх, Е. Фукс та ін.), одним із напрям-
ків якої була так звана юриспруденції інтересів 

(Ф. Гекк та ін.), до якої, до речі, в пізній період 
своєї творчості доєднався і Є. Ерліх [6, c. 127 
та ін.]. Рання соціологічна юриспруденція, як вва-
жається (К. Рібшлегера) [7, c. 106-109], не надала 
до 30-х років XX століття задовільних в методо-
логічному плані відповідей на питання про те, 
як потрібно поводитися з відкритим (вільним) 
правом. Юриспруденція оцінок немов підхоплює 
естафетну паличку у насамперед юриспруденції 
інтересів (про відношення юриспруденції оцінок, 
юриспруденції інтересів, а також юриспруденції 
понять див. [8, c. 109-139]) і намагається надати 
взагалі, якщо погодитися з оцінкою К. Рібшле-
гера, або принаймні кращу, як нам здається, хоч 
і неповну, часткову відповідь.

Відкрита правова оцінка є водночас кон-
структивною, вільною і продуктивною в тому 
сенсі, що суддя мусить сконструювати нову пра-
вову норму, зробити це вільно і продуктивно, 
а не покладатися на конструкцію законодавця, 
звʼязаність волею законодавця і на репродукцію 
запропонованої ним правової норми. Далі нас 
буде цікавити тільки відкрита правова оцінка, 
однією із форм якої якраз і є юриспруденція оці-
нок К. Ларенца, в аспекті раціональності такої 
юриспруденції.

2. Для аналізу раціональності юриспруденції 
оцінок введемо розрізнення імпліцитності і екс-
пліцитності як відповідно мінімального та мак-
симального ступеня раціональності. Чи не єди-
ним прикладом ірраціональності юриспруденції 
оцінок могла б бути її тривіальна суперечли-
вість, тобто або суперечність в частині модаль-
ної характеристики правової норми (наприклад, 
щось дозволено і заборонено водночас), або 
в частині змісту правового наслідку (водночас 
щось потрібно робити і не робити) тощо.

Викладене вище дозволяє говорити про 
належний розвиток юриспруденції оцінок тоді, 
коли відбувається перехід від імпліцитної юри-
спруденції оцінок до експліцитної. Такий перехід 
можливий в двох аспектах, якщо взяти до уваги 
традиційну кореляцію interpretatio – applicatio 
[9, c. 59] (тлумачення – застосування права) 
або відношення питання права (quaestio juris) 
[10, c. 266] – субсумція (юридичний силогізм) 
(про співвідношення цих понять див. [11, c. 26]). 
Це пояснюється тим, що юриспруденція оцінок 
має своїм предметом якраз дві взаємоповʼязані 
проблеми: питання права як таке, з одного боку, 
і застосування права в цілому, з іншого.

Наповнити конкретним змістом запропо-
новане розрізнення можна шляхом допов-
нення і узагальнення пропонованого Р. Алексі 
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(і Р. Дворкіним) розрізнення так званих правил 
і принципів. У своїй програмній статті «Логічний 
аналіз юридичних рішень» Р. Алексі констатує, 
що в контексті утворення нової правової норми 
можливе таке відношення правил і принци-
пів: правила – правила, принципи – правила 
[12, c. 32-33]. Так, в останньому випадку «феде-
ральний конституційний суд обґрунтовує шля-
хом зважування благ нову універсальну норму, 
під яку може бути субсумований випадок» 
[12, c. 32].

Правила – це узагальнено закриті правові 
норми, а принципи – відкриті. В такому разі 
можна, з одного боку, говорити про а) відно-
шення закриті правові норми – закриті пра-
вові норми та б) відношення відкриті правові 
норми – закриті правові норми. Ці два типи від-
ношень можна доповнити третім типом: відкриті 
правові норми – відкриті правові норми. Всі ці 
відношення можна розуміти не генезисно, а іні-
ціально-фінально.

Відношення а) і б) ми будемо називати екс-
пліцитним, а відношення в) – імпліцитним. 
Тепер на основі такого розуміння і терміноло-
гії покажемо, як насправді відбувається роз-
виток юриспруденції оцінок в рамках школи 
К. Ларенца.

Відзначимо, що субсумцію можна харак-
теризувати як імпліцитну і як експліцитну 
в залежності від того, яким – імпліцитним чи 
експліцитним – є так званий більший засновок 
юридичного силогізму. Так, можливість вико-
ристання відкритих правових норм в дедук-
тивній схемі, тобто в рамках субсумції, пока-
зали в 1982 році Г.-Й. Кох і Г. Рюссманн 
у своїй роботі «Вчення про юридичне обґрун-
тування: вступ до основних проблем правової 
науки» [13, c. 67 і далі]. Цю позицію свідомо не 
сприймає К. Ларенц [14, c. 157] і, як здається, 
К.-В. Канаріс.

Все ж ми будемо вважати, що субсумція має 
тільки експліцитний характер і у випадку засто-
сування закритих і у випадку застосування 
відкритих правових норм. А це буде означати, 
що розвиток від імпліцитної до експліцитної 
юриспруденції оцінок – це розвиток відкритих 
правових норм до можливості застосування 
їх у формі субсумції, тобто розвиток у сенсі 
Г.-Й. Коха і Г. Рюссманна.

Водночас потрібно звернути увагу на те, що 
субсумція може бути використана як модель 
для пояснення застосування права в цілому 
(загальна субсумція), а також на індивідуаль-
ному рівні, насамперед під час застосування 

норм-дефініцій (індивідуальна субсумція). Така 
функціональна розбіжність буде нами вра-
хована далі, при цьому ми будемо вважати 
власне експліцитною юриспруденцією оцінок 
тільки юриспруденцію оцінок, яка визнає – так 
чи інакше – можливість застосування відкритих 
правових норм у формі субсумції.

3. До школи К. Ларенца належать К.-В. Кана-
ріс, Й. Грушка, Д. Леенен, Ю. Прьолсс, Т. Рім 
та ін. Саме останній автор зробив рішучі кроки 
на шляху від імпліцитної юриспруденції оцінок 
до експліцитної.

Розпочинається цей шлях в далекі двад-
цяті роки XX століття, коли молодий К. Ларенц 
захопився творчістю Р. Штамлера, насампе-
ред його «Теорією правової науки», в якій, до 
речі, докладно викладене поняття юридичного 
силогізму і субсумції [15, c. 599-601, 640, 672 
та ін.], – проте з часом переконався, що неокан-
тіанський підхід Р. Штамлера є надто формаль-
ним і зацікавився неогегельянський підходом 
Ю. Біндера, який К. Ларенц розвивав до остан-
ніх своїх днів, оскільки доля йому це дозволила, 
з одним істотним доповненням – не заміною 
(!) –, яке мало місце в кінці 60 років минулого 
століття і полягає і зацікавленні філософською 
герменевтикою Г.-Г. Гадамера.

К. Ларенц опублікував низку статей і моногра-
фій, які стосуються філософії права, методології 
права і цивільного права, серед яких потрібно 
виділити «Методологію правової науки», перше 
видання якої мало місце в 1960 році [16], 
а останнє прижиттєве в 1991 [14]. К.-В. Канаріс 
в 1995 році опублікував скорочене post mortem 
видання, яке містить тільки систематичну 
частину без історико-критичної [17].

Положення, які нас цікавлять, містяться 
в систематичній частині, у 5 главі «Методи суд-
дівського дальшого творення права» та 6 главі 
«Утворення поняття та системи в юриспруден-
ції». Особливістю 5 глави є те, що в ній немає 
ніякої схеми, яка дозволила б зрозуміти, як все 
ж таки здійснюється відкрита правова оцінка, 
на відміну від закритої правової оцінки, про 
яку йдеться в гл.гл. 3 та 4 і для якої К. Ларенц 
використовує, з деякими модифікаціями, тради-
ційну – відому і Р. Штамлеру [15, c. 664] – схему 
[8, c. 271-277]: більший засновок (питання 
права), менший засновок (питання факту), суб-
сумція (правова кваліфікація), висновок (право-
вий наслідок).

Найбільш характерним прикладом існування 
відкритих правових норм в юриспруденції оці-
нок К. Ларенца є поняття типів, про які гово-
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риться в гл. 6. в підрозділі «Типи і ряди типів» 
[14, c. 460-473]. Провідна ідея К. Ларенца поля-
гає в тому, що результатом правової оцінки на 
нормативному рівні як такому, тобто на рівні 
тільки питання права, є утворення відкритої 
правової норми. Типові норми є відкритими 
нормами як на початку утворення, так і в його 
кінці (див. запропоноване вище відношення від-
рита правова норма – відкрита правова норм, 
або, в термінології Р. Алексі, відношення прин-
цип – принцип). Це свідчить, що перший крок 
виявляється імпліцитним в запропонованому 
нами розумінні.

К.-В. Канаріс був, мабуть, найулюбленішим 
учнем К. Ларенца, що виявляється в тому, що 
саме він був, як говорилося вище, post mortem 
редактором «Методології правової науки» 
(1996). К.-В. Канаріс є автором двох дисерта-
ційних робіт, монографій і низки цікавих статей. 
Промоційна і габілітаційна роботи називаються 
відповідно «Встановлення прогалин в законі: 
методологічні студії передумов і меж суддів-
ського дальшого правотворення praeter legem» 
(1964/1983) [18; 19] і «Системне мислення 
і поняття системи в юриспруденції, розвинуте 
на прикладі німецького приватного права» [20]. 
Саме вони і будуть становити для нас спеціаль-
ний інтерес далі.

Аналіз цих робіт свідчить, що К.-В. Канаріс 
підтримує в цілому імпліцитне розуміння нор-
моутворення і принципово нічого не змінює 
в цьому, про що свідчить, зокрема, той факт, 
що він не вніс ніяких істотних змін в главу 4, 
хоча в інших місцях зміни і доповнення були 
зроблені. Те саме стосується і Т. Ріма, оскільки 
поняття оцінки (Wertung) винесене вже в заго-
ловок його монографії-дисертації «Зважувальні 
рішення в практичному правозастосуванні: 
аргументація, доказ, оцінка» (2006) [21].

Отже, як проміжний підсумок потрібно сказати, 
що на рівні питання права юриспруденція оцінок 
залишається на імпліцитному рівні, тобто на рівні 
відкритих правових норм, або принципів в термі-
нології Р. Алексі, і про розвиток, про який йдеться 
в заголовку цієї статті, говорити не можна.

Зовсім інша річ має місце в частині, яка 
стосується субсумції. Так, у К. Ларенца можна 
знайти твердження про те, що відкриті пра-
вові норми і субсумція – це несумісні речі (див. 
вище). Причому він не пропонує ніякої іншої 
настільки ж важливої схеми, яка пояснює, як це 
має відбуватися.

Що стосується К.-В. Канаріса, то здається, 
що він дотримується в цьому питання підходу 

К. Ларенца, оскільки в його згаданих вище дис-
ертаціях не вдається знайти відповідного твер-
дження, яке суперечило б підходу К. Ларенца.

Зовсім інша ситуація має місце у Томаса 
Ріма, який є учнем К.-В. Канаріса, тобто опо-
середкованим учнем К. Ларенца. Його робота 
«Зважувальні рішення» є останнім словом в роз-
витку юриспруденції оцінок К. Ларенца. Виникає 
питання, про яку форму субсумції – загальну 
чи індивідуальну – йдеться у Т. Ріма в контексті 
застосування відкритих правових норм.

Ця робота має такий план [21, c. X-XVIII]: § 1 
Вступ, § 2 Зважувальні рішення в процесі пра-
возастосування, § 3 Структура раціонального 
зважування, § 4 Тягар зважування, § 5 Контроль 
зважуавальних рішень, § 6 Компетенція щодо 
зважування, § 7 Резюме істотних результатів, 
Список літератури, Предметний покажчик. Якщо 
звернути увагу на зміст § 2: I. Субсумція і зва-
жування; II. Правова норма як вихідний пункт, 
III. Утворення більшого засновку, IV. Виявлення 
обставин справи, V. Субсумція обставин справи 
під більший засновок, VI. Резюме, – який репре-
зентує хід викладу в дисертації Т. Ріма зважу-
вальних (делібераційних) питань, то відразу впа-
дає в очі, що субсумція і зважування – а це один 
із елементів юриспруденції оцінок і у К. Ларенца 
(«зважування благ») – амальгамуються, нероз-
ривно зливаються. Це дозволяє узагальнено 
сказати, що юриспруденція оцінок може бути 
сумісною із загальною субсумцією. Тобто Т. Рім 
заперечує тезу К. Ларенца про неможливість 
застосування відкритих правових норм у формі 
субсумції як загальної моделі.

Що стосується індивідуальної субсумції, 
то ситуація тут складніша. Докладний аналіз 
відповідних місць свідчить про те, що Т. Ріму 
добре відомий підхід Г.-Й. Коха і Г. Рюссманна 
[21, c. 1, 12, 17 та ін.] і він його в цілому і зага-
лом сприймає, про що говорить, наприклад, 
така теза: «Типові поняття – це … правові 
поняття, які зазвичай не можуть бути конкре-
тизовані у вигляді закритих – тобто таких, що 
складаються тільки з дескриптивних ознак фак-
тичного складу, – більших засновків, а які зали-
шають елемент оцінки у більшому засновку, 
який в рамках субсумції робить потрібним різ-
нобічне зважування (або відповідно оцінку) усіх 
обставин окремої справи» [21, c. 16].

Отже, у підсумку можна твердити, що 
в частині питання права істотного переходу 
від імпліцитної юриспруденції оцінок до експлі-
цитної у К. Ларенца, К.-В. Канаріса, Т. Ріма не 
відбувається, проте такий перехід безсумнівно 
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має місце у Т. Ріма в тій частині, яка стосується 
субсумції.

4. Викладене вище дозволяє позитивно ста-
витися до можливості рецепції юриспруденції 
оцінок в Україні. В такому випадку за основу 
потрібно взяти юриспруденцію оцінок у формі, 
запропонованій Т. Рімом, із залученням окремих 
здобутків К. Ларенца і К.-В. Канаріса. Водночас 
питання про можливість використання в рам-
ках юриспруденції оцінок К. Ларенца загальної 
і індивідуальної субсумції може спонукати до 
подальшого її розвитку у сполученні з теорією 
юридичної аргументації.

Висновки. Викладене вище підтверджує нашу 
тезу про перехід від імпліцитної юриспруденції оці-
нок до експліцитної в рамках школи К. Ларенца, на 
основі аналізу якого можна сказати, що:

1. «Методологія правової науки» К. Ларенца 
не містить ніякої силогістичної основи для юри-
спруденції оцінок, причому це є свідомим вибо-
ром К. Ларенца. Те саме в цілому можна сказати 
і про роботи К.-В. Канаріса. Цей факт, а також 
визнання можливості раціональної реалізації від-
критих правових норм говорить про експліцитний 
характер юриспруденції оцінок у цих авторів.

2. Наукова робота Т. Ріма являє собою перехід 
від імпліцитної юриспруденції оцінок до експлі-
цитної в рамках школи К. Ларенца, який полягає 
в тому, що відкриті правові норми можуть бути 
експліковані і застосовані у формі субсумції.

Подальше дослідження статики і динаміки юри-
спруденції оцінок К. Ларенца можливе у напрямку 
поглибленого аналізу внеску до неї К.-В. Канаріса 
і Т. Ріма та за рахунок так званої зовнішньої кри-
тики юриспруденції оцінок К. Ларенца (Р. Алексі, 
історики-ревізіоністи тощо).
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Nastasiichuk O. V. Transition from Implicit to Explicit Jurisprudence of Evaluations: Karl 
Larenz, Claus-Wilhelm Canaris, Tоmas Riehm

The article under studies deals with the issue of transition from implicit jurisprudence of evaluations 
to explicit one within the framework of research, carried out by the representatives of K. Larenz’s 
School of Legal Philosophy. The objective of the article is to introduce the results of the respective 
analysis. 

In order to achieve the above objective, the article regards the following: firstly, the two types 
of jurisprudence evaluations; secondly, the implicit and explicit nature of jurisprudence evaluations 
as the degree of its rationality; thirdly, the description of jurisprudence evaluations of K. Larenz, 
C.-W. Canaris and T. Riehm from the point of view of its rationality; fourthly, the optimal reception 
of jurisprudence evaluations.

In the first case, relying on the differentiation between closed and open normative systems, 
the article under discussion introduces the notions of “closed” and “open” jurisprudence evaluations. 
Further on, it indicates that jurisprudence evaluations in K. Larenz’s School are open (free, 
constructive and productive).

In the second case, it is essential to outline that the implicit and explicit nature of jurisprudence 
evaluations are associated with the degrees of rationality of law (minimum and maximum 
respectively). It is also claimed within the issue that rationality of law involves two aspects, which 
may be distinguished either through traditional correlation “interpretatio – applicatio” (interpretation – 
enforcement of law) or through a correlation “quaestio juris – subsumption” (a question of law - legal 
syllogism).

In the third case, the article under studies proves that K. Larenz, C.-W. Canaris and T. Riehm 
do not apply a significant transition from implicit to explicit jurisprudence of evaluations, in terms 
of a question of law. However, this transition definitely takes place in T. Riehm’s works, in terms 
of “subsumption”.

In the fourth case, the article emphasizes on the advantages of the possibility of reception 
of jurisprudence of evaluations, as well as offers T. Riehm’s interpretation of jurisprudence 
of evaluations as a basis, with the involvement of some achievements of K. Larenz and C.-W. Canaris.

Key words: Karl Larenz, jurisprudence of evaluations, rationality of law, a question of law, 
subsumption.



Серія: Право, 2021 р., № 4 (74)

129

УДК 343.352
DOI https://doi.org/10.32840/1813-338X-2021.4.20

М. А. Шепотько,
аспірантка кафедри кримінального права

Національний  університет «Одеська юридична академія»

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 
ЗАБОРОНИ ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ (НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВ 
РІЗНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ ПРАВА)
Стаття присвячена порівняльному аналізу правового регулювання провокації підкупу за 

законодавством країн, які належать до різних правових систем: прецедентного та рома-
но-германського (континентального) типу права, релігійної, традиційної, далекосхідної, 
євразійської правових систем права. Для розуміння тенденцій встановлення криміналь-
но-правової заборони даного правопорушення у світі автор проаналізував досвід понад 
20 країн з метою встановлення особливостей закріплення даного питання. Країни різних 
правових систем законодавчо визнають протиправність корупційних дінь, в тому числі під-
куп, однак не всі встановлюють кримінальну заборону провокації підкупу як самостійного 
складу кримінально караного діяння. 

Провокація підкупу – умисна діяльність (дії) службової особи, яка спрямована на моделю-
вання поведінки особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди або при-
йняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, з метою викрити того, хто пропо-
нував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку 
вигоду, якщо при цьому діяння провокованого фактично не містить ознак винуватості.

Встановлено, що найбільш широкого за висвітленням та змістовністю розкриття дефі-
ніції провокації підкупу характеру кримінальна заборона представлена в кримінально-право-
вих актах країн євразійського типу права.

Ключові слова: провокація кримінального правопорушення, корупційне правопорушення, 
підкуп, провокація підкупу, кримінальна відповідальність. 

Постановка проблеми. Корупція існує в кож-
ній країні, в кожному суспільстві, незалежно від 
його територіального розміщення, особливос-
тей культури чи релігії, характеристики менталі-
тету, типу правової систему, вона наявна всюди 
де існують державні інституції та представляє 
собою одну з найгостріших проблем сучасності 
в соціальній площині. Масштаби корупції вра-
жають, Україна характеризується досить знач-
ним поширенням корупції в суспільстві попри всі 
існуючі інструменті попередження та боротьби, 
заборони та нормативне регулювання. У світлі 
такої ситуації позитивним є дослідження зару-
біжного досвіду регулювання явища корупції, 
з метою виявлення найбільш вдалих моделей 
боротьби.

У свою чергу, провокація підкупу, як різновид 
корупційного правопорушення, представляє 
собою умисну односторонню діяльність (дії) 
службової особи, спрямованої на моделювання 
поведінки особи на пропонування, обіцянку чи 
надання неправомірної вигоди або прийняття 

пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди 
з метою викрити того, хто пропонував, обіцяв, 
надав неправомірну вигоду або прийняв про-
позицію, обіцянку чи одержав таку вигоду, якщо 
при цьому діяння провокованого фактично не 
є винним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти провокації підкупу відобража-
лися в працях таких науковців: О.І. Альошина, 
Т.С. Батраченко, В.О. Веретянніков, О.М. Гру-
дзур, П.Д. Гуйван, О.О. Дудоров, З.А. Загиней, 
М.І. Мельник, В.О. Навроцький, С.М. Радачин-
ський, А.А. Стрижевська, О.В. Ус та інших. 

Мета статті проведення порівняльно-пра-
вового аналізу кримінального законодавства 
в частині заборони провокації підкупу законо-
давства України та зарубіжних країн.

Виклад основного матеріалу. Система 
права представляє собою об’єктивно зумовлену 
єдність та узгодженість правових норм держави 
та їх розподіл на окремі взаємопов’язані між 
собою складові елементи (галузі та підгалузі 
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права, правові інститути). Задля одержання 
змістовного та інформативного порівняль-
но-правового аналізу особливостей криміналь-
но-правової заборони провокації підкупу пропо-
нуємо згрупувати законодавство країн, яке буде 
розглянуто, за ознакою типу правової системи.

Пропонується розпочати з аналізу кримі-
нального законодавства прецедентного типу 
правової системи, який характеризується від-
сутністю Кримінального кодексу чи подібного 
кодифікованого акта, натомість діють окремі 
закони, які містять у собі норми загальної 
частини кримінального права та передбачають 
відповідальність за окремі категорії криміналь-
них правопорушень тощо.

Так, Примірний кримінальний кодекс США 
рекомендує в кримінальних кодексах кожного 
зі штатів передбачити норму такого змісту: 
«Публічна посадова особа, яка здійснює вико-
нання закону, або особа, що діє у співпраці 
з такою посадовою особою, здійснює провока-
цію, якщо з метою отримання доказів скоєння 
посягання воно спонукає або заохочує іншу 
особу до поведінки, що становить це зазіхання, 
шляхом застосування методів переконання або 
спонукання, що створюють істотний ризик того, 
що таке посягання буде скоєно іншими особами 
крім тих, які готові його зробити» [1].  

За кримінальним законодавством США про-
вокація як метод діяльності правоохоронних 
органів зазначеної держави, ділиться на право-
мірну та неправомірну. Система критеріїв пра-
вомірності такого діяння надає можливість на 
законних підставах провокувати осіб, схильних 
до скоєння корупційного кримінального право-
порушення. 

Кримінальне законодавство Великобрита-
нії характеризується казуїстичним характером. 
Кримінально-правові приписи даної країни 
прямо забороняють провокацію підкупу суддів 
і суддівських чиновників, за що встановлено 
покарання у вигляді штрафу або позбавлення 
волі до двох років чекає на того, хто пропонував 
або надав судовому чиновнику будь-який дар 
або грошову винагороду з метою впливу на його 
службову поведінку або дію [2]. 

Надалі розглянемо кримінальне законодав-
ством країн  євразійської правової системи 
права на предмет заборони провокації підкупу. 
Так, КК Болгарії передбачає відповідальність 
за провокацію підкупу та містить компромісну 
норму, відповідно до якої особа, піддана прово-
кації, не підлягає кримінальній відповідальності 
(абз.2 ст.265) [3].

Кримінальний кодекс Грузії у ст. 145 «Про-
вокація злочину» закріплює це поняття як 
схилення особи до вчинення кримінального 
правопорушення з метою притягнення її до кри-
мінальної відповідальності, а покарання перед-
бачене у вигляді обмеження волі на строк до 
трьох років, арештом на строк до шести місяців 
або позбавленням волі на строк до чотирьох 
років [4, с. 191].

Кримінальний кодекс Киргизької Республіки 
містить ст.327 «Провокація хабара чи комер-
ційного підкупу», діяння якого проявляється 
у штучному створенні посадовцем обстановки 
та умов, які викликають пропозицію підкупу чи 
його отримання, за вчинення чого передбача-
ється штраф у розмірі від двохсот до п’ятисот 
мінімальних розмірів оплати праці або поз-
бавленням волі на строк до п’яти років, з поз-
бавленням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю (на термін до 
трьох років чи без такого) [5, с. 34].

У ч. 1 ст. 225 КК Литовської Республіки перед-
бачена відповідальність державних службовців 
чи прирівняних до них осіб, які на свою користь 
або на користь інших осіб прямо або через 
посередників прийняли, пообіцяли або домо-
вилися одержати підкуп, вимагали чи провоку-
вали дати підкуп за законні дії або бездіяльність 
при виконанні службових повноважень [6].

Кримінальне законодавство Латвії передба-
чає відповідальність за привласнення хабара, 
отриманого для передачі державній посадовій 
особі як різновид шахрайства (ст. 321); посе-
редництво у хабарництві (ст. 322) та комерцій-
ний підкуп (ст. 199) [7].

КК Республіки Таджикистан містить спеці-
альну норму, яка передбачає відповідальність 
за провокацію підкупу, що віднесена до гл. 30 
«Злочини проти державної влади, інтересів дер-
жавної служби» (розд. XIIІ Злочини проти дер-
жавної влади») [8].

КК Молдови передбачає відповідальність за: 
1) пасивне корумпування (ст. 324) – виконання 
чи невиконання будь-якої дії з використанням 
влади чи службового становища, затягування чи 
прискорення виконання дії, сприяння у отриманні 
від влади винагороди, посади, ринку збуту тощо; 
2) активне корумпування (ст. 325) (не є повним 
аналогом одержання і давання хабара); 3) здо-
буття вигоди з впливу (ст. 326) [9].

Країни релігійного типу правової системи, на 
прикладі Албанії [10], заборонено ряд корупцій-
них діянь, в тому числі давання та одержання 
хабара, неправомірне (таке, що не має офіцій-
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них пояснень) збагачення тощо. Однак прямої 
заборони провокації підкупу не містить взагалі, 
однак трактують як пом’якшуючу обставину 
вчинення кримінального правопорушення.

Кримінальне законодавство Нігерії [11], кра-
їни традиційного типу правової системи, прямої 
згадки про провокацію підкупу не міститься, 
однак передбачено відповідальність за підкуп 
працівників судової гілки влади. При цьому, 
єдине кримінальне право у Нігерії відсутнє. 
У Східній Нігерії та Лагосі діє КК Нігерії 1916 р., 
у Західній Нігерії з 1959 діє свій кримінальний 
кодекс, який переважно схожий на КК 1916 року, 
у Середньо-Західної області Нігерії дуже від-
чутний вплив виключно прецедентного права, 
а у північних штатах застосовується КК Північ-
ної Нігерії 1959 року, в основу якого закладено 
багато положень мусульманського криміналь-
ного права.

КК Китайської Народної Республіки, країни 
далекосхідної правової системи визнає кри-
мінально караними корупцію та хабарництво 
та суворо карає [12], а також до явища коруп-
ції відноситься досить широкий спектр дій, що 
опосередковано серед іншого також включає 
підкуп державного службовця, однак окремої 
норми, яка б визнавала кримінально караним 
провокацію підкупу – не передбачено.

КК Японії містить главу 25, яка визначає 
кримінально караними діяння, які утворюють 
хабарництво та інші зловживання владою служ-
бовцями державного та громадського секто-
рів. Також, даний нормативно правовий акт 
встановлює тверді правові гарантії захисту від 
помилкових звинувачень у хабарництві – актив-
ний підкуп карається так само суворо, як і при-
йняття посадовою особою (навіть майбутньою) 
хабара (ст. 198 КК) – каторга до трьох років або 
грошовий штраф [13]. Суворо карається помил-
кове донесення або скарга з метою порушення 
не тільки кримінального, але й дисциплінарного 
переслідування – каторга на строк від трьох 
місяців до десяти років. 

За КК Республіки Корея кримінальна відпо-
відальність настає за отримання та давання 
хабара. Давання хабара передбачено у наступ-
них формах: обіцянка дати хабар; давання 
хабара; демонстрація бажання дати хабар [1]. 

Кримінальне законодавство окремих євро-
пейських країн романо-германського (конти-
нентального) типу права термін «підкуп» роз-
глядає як більш широке поняття, яке охоплює 
як надання, так і одержання певної вигоди або 
ототожнюючи його з корупцією. Так, згідно ст. 18 

КК Королівства Іспанії провокація – спонукання 
до кримінального правопорушення перед масо-
вим скупченням народу або безпосереднє 
спонукання особи до вчинення кримінального 
правопорушення під впливом преси, радіо чи 
засобу подібної дії, який сприяє оприлюдненню 
інформації [14].

КК Франції встановлює кримінальну відпо-
відальність за вимагання чи прийняття підно-
шень, подарунків, переваг тощо за певні дії, 
утримання від певних дій або для зловживання 
своїм впливом (ст. 43211); прийняття, одержання 
чи збереження якої-небудь вигоди у підприєм-
стві або операції, за якими особа зобов’язана 
по службі забезпечити нагляд, управління, лік-
відацію чи проведення розрахунку (ст. 43212); 
взяття чи згоду взяти участь своєю працею, 
порадою або капіталом у приватному підпри-
ємстві, за яким особа здійснювала контроль, 
у тому числі протягом п’яти років після зали-
шення посади (ст. 43213); незаконні надання 
чи спробу надання іншій особі невиправда-
ної переваги при доступі для участі у держав-
ному контракті або при заснуванні підприємств 
публічної служби (ст. 43214) [15, с. 187].

У кримінальному законодавстві Королівства 
Норвегії (§§ 124 та 125) [16], так і в КК Коро-
лівства Данії [17] встановлено кримінально 
правові заборони, які передбачають відпові-
дальність посадових осіб за провокацію під-
леглого до вчинення службового кримінального 
правопорушення, метою  таких правопорушень 
є викриття особи, яку провокують.

Згідно КК Польщі одержанням хабара 
(ст. 228) визнає одержання як майнової, так 
і особистої вигоди. Кваліфікуючою ознакою 
є вчинення кримінального правопорушення 
у зв’язку із порушенням приписів закону. У §6 
ст. 228 спеціально передбачено те, що відпо-
відальність за цією статтею несуть і особи, які 
виконують публічні функції в іноземній державі 
чи іноземній організації [18].

КК Австрії містить розділ 22 «Злочинні пору-
шення посадових обов’язків і пов’язані з ними 
злочинні діяння» де серед іншого передбачена 
кримінальна відповідальність за прийняття 
подарунків чиновниками, у тому числі чино-
вниками ЄС (§304), керівними посадовими 
особами громадської установи (§305), експер-
тами (§306), співробітниками посадових осіб 
громадської установи чи консультантами, тобто 
фактично помічниками вказаних посадових 
осіб та експертів (§306-а); пропозицію, обіцянку 
чи гарантування передачі зазначеним особам 
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таких дарунків-хабарів (§307), вплив особи на 
чиновника, керівну посадову особу, поєднаний 
із вимогою вигоди для себе (§308) [19].

Кримінальний кодекс ФРН в Особливій 
частині передбачає кримінальну заборону під-
купу (§334). Суб’єктами даних кримінальної 
правопорушень можуть бути посадові особи; 
особи, спеціально уповноважені на виконання 
публічних обов’язків; судді; військовослужбовці 
(у тому числі іноземної держави чи міжнародної 
організації, якщо діяння належить до міжнарод-
них ділових контактів) [20]. 

КК Італії містить окрему статтю 322 «Підбу-
рювання до корупції», якою встановлено кримі-
нальну відповідальність за одне тільки пропо-
нування хабара [21].

КК Швейцарії [22] містить розділ 19 «Хабар-
ництво», який визначає кримінально караними 
діяння у вигляді підкупу швейцарської посадо-
вої особи та підкупу посадової особи іноземної 
держави. До посадових осіб прирівнюються 
приватні особи, які виконують громадські функ-
ції, а до посадових осіб іноземної держави — 
посадові особи міжнародної організації. Також 
відповідальність встановлена за пропозицію 
неналежної вигоди, її обіцянка чи надання 
у зв’язку зі службовою діяльністю (підкуп); допу-
щення підкупу (відносно посадової особи); при-
йняття вигоди. 

У свою чергу, згідно чинної статті 370 КК 
України [23], провокація підкупу – це дії службо-
вої особи з підбурення особи на пропонування, 
обіцянку чи надання неправомірної вигоди або 
прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання 
такої вигоди, щоб потім викрити того, хто про-
понував, обіцяв, надав неправомірну вигоду 
або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав 
таку вигоду. За вчинення чого передбачено 
покарання у вигляді обмеження волі на строк 
до п’яти років або позбавлення волі на строк 
від двох до п’яти років, та зі штрафом від двох-
сот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. Також визначено 
кваліфікований склад у разі вчинення провока-
ції підкупу службовою особою правоохоронних 
органів.

Висновки і пропозиції. Правова регла-
ментація кримінальної відповідальності за 
підкуп є досить розмаїтою. Спільним є те, що 
безумовно небезпечним та таким, який кара-
ється суворіше, є провокація підкупу публічних 
службових осіб. Таким чином, при конструю-
ванні нормативної заборони провокації підкупу 
вітчизняним законодавцем слушно було би 

використати досвід країн романо-германського 
та євразійського типу права в частині вдоскона-
лення аспектів суб’єктного складу, видів та роз-
міру покарання, а також в частині диференціації 
відповідальності спеціального суб’єкта залежно 
від того, законні чи незаконні діяння вчиняються 
ним за одержану неправомірну вигоду. 
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Shepotko M. A. Foreign experience of criminal and legal prohibition of provocation of 
bribery (on the example of states of different legal systems of law)

The article is devoted to a comparative analysis of the legal regulation of provocation of bribery 
under the laws of countries belonging to different legal systems: precedent and Romano-Germanic 
(continental) type of law, religious, traditional, Far Eastern, Eurasian legal systems. To understand 
the trends in the establishment of criminal prohibition of this offense in the world, the author analyzed 
the experience of more than 20 countries in order to establish the specifics of the consolidation 
of this issue. Countries with different legal systems legally recognize the illegality of corrupt practices, 
including bribery, but not all establish a criminal prohibition on provoking bribery as an independent 
component of a criminal act.

Bribery provocation - intentional activity (action) of an official, which is aimed at modeling 
the behavior of a person to offer, promise or provide an improper benefit or accept an offer, promise 
or receive such benefit, in order to expose the person who offered, promised, improperly benefited 
or accepted offer, promise or received such a benefit, if the act provoked does not actually contain 
signs of guilt.

It is established that the most widespread in terms of coverage and content of the definition 
of provocation of bribery criminal prohibition is presented in the criminal law of Eurasian law.

Key words: provocation of criminal offense, corruption offense, bribery, provocation of bribery, 
criminal liability
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КАДРИ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: 
ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ
Актуальність статті полягає в тому, що аналіз сучасних наукових джерел, сьогодні 

в юридичній літературі та в практичній діяльності використовується відразу декілька тер-
мінів для позначення правового статусу різних категорій (груп) людей, які здійснюють тру-
дову діяльність. Зокрема, окрім такого традиційного поняття, як «кадри», досить часто 
можна зустріти такі відносно нові поняття, як «персонал», «трудові ресурси», «людські 
ресурси», «людський капітал», «робоча сила», «трудовий колектив» тощо. Іноді вказані 
поняття розглядаються як тотожні, а іноді науковці використовують їх для пояснення 
власних міркувань і встановлюють між ними різні взаємозв’язки. Окрім наукової літератури, 
вказані поняття досить часто можна зустріти в чинному законодавстві. Однак і тут теж 
слід відмітити відсутність однозначних нормативних визначень. З’ясовується етимоло-
гічне значення та наводяться енциклопедичні тлумачення слова «кадри». Узагальнюються 
найбільш відомі наукові дефініції терміну «кадри» і виокремлюються принципово відмінні під-
ходи до його розуміння сучасними адміністративістами. Аналізується широке та вузьке 
тлумачення категорії «кадри». Досліджуються найбільш поширені наукові підходи до визна-
чення основних ознак, які характеризують категорію кадрів. Обґрунтовується необхідність 
диференціації усіх ознак, які розкривають специфіку кадрів органів Національної поліції Укра-
їни, на сім груп: ознаки, що характеризують сферу їх компетенції; наявність та характер 
їх взаємозв’язку з роботодавцем; рівень їх професійної підготовки; тривалість виконання 
ними трудових функцій; наявність спеціального звання; оплачуваний характер їх діяльності; 
наявність індивідуально-визначених якостей працівників. За результатами проведеного 
дослідження формулюється авторська дефініція терміну «кадри органів Національної поліції 
України». Зроблено висновок, що під кадрами органів Національної поліції України необхідно 
розуміти сукупність як атестованих, так і неатестованих працівників, які мають необхід-
ний рівень професійної підготовки та кваліфікації, займають посади, передбачені штатним 
розписом (штатом) органу (закладу, установи) поліції, і на постійній основі та на умовах 
оплати забезпечують реалізацію покладених на поліцію повноважень.

Ключові слова: кадрова політика в органах Національної поліції України, людські ресурси, 
об’єкт кадрової політики, персонал, роботодавець, робоча сила, трудовий колектив, 
трудові ресурси, трудові функції.

Постановка проблеми. Як свідчить аналіз 
сучасних наукових джерел, сьогодні в юридич-
ній літературі та в практичній діяльності вико-
ристовується відразу декілька термінів для 
позначення правового статусу різних категорій 
(груп) людей, які здійснюють трудову діяльність. 
Зокрема, окрім такого традиційного поняття, 
як «кадри», досить часто можна зустріти такі 
відносно нові поняття, як «персонал», «тру-
дові ресурси», «людські ресурси», «людський 
капітал», «робоча сила», «трудовий колектив» 
тощо. Іноді вказані поняття розглядаються як 
тотожні, а іноді науковці використовують їх для 
пояснення власних міркувань і встановлюють 

між ними різні взаємозв’язки. Окрім наукової 
літератури, вказані поняття досить часто можна 
зустріти в чинному законодавстві. Однак і тут 
теж слід відмітити відсутність однозначних нор-
мативних визначень.

У зв’язку з викладеним, цілком логічно вини-
кає ряд запитань: Чи є синонімами всі зазначені 
поняття? Яким чином вони співвідносяться між 
собою? Який зміст необхідно в них вкладати? 
Чи існує потреба у їх законодавчому розмежу-
ванні? В якій мірі всі вони є об’єктом кадрової 
політики в органах НПУ? Отримання відповідей 
на усі ці запитання є обов’язковою передумо-
вою дослідження сутності та змісту кадрової 
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політики не лише в органах НПУ, але також 
і в інших суміжних сферах адміністративно-пра-
вового регулювання.

Мета даної наукової статті полягає у з’ясу-
ванні сутності, правової природи та змісту 
поняття «кадри», а також в окресленні най-
більш характерних ознак «кадрів» як основ-
ного об’єкта кадрової політики органів Націо-
нальної поліції України. 

Виклад основного матеріалу. Проаналі-
зувавши енциклопедичні та наукові видання, 
ми з’ясували, що слово «кадри» походить від 
французького «cadre» [1, с. 11], що в пере-
кладі означає «рама, рамка». Вчені вважають, 
що в французьку мову цей термін потрапив 
з латинської («quadrangulo» – чотирикутник, 
квадрат, рамка) і спочатку використовувався 
для позначення офіційного списку працівни-
ків державних установ, що вивішувався для 
широкого ознайомлення в рамці чотирикутної 
форми [2, с. 33]. Згідно з його формою, такий 
список почали називати «кадром», і згодом ця 
назва розповсюдилась на тих, хто значився 
у списку [3, с. 135]. На початку ХІХ ст. терміном 
кадри було прийнято позначати постійний штат 
військових формувань (що пояснює походження 
таких понять, як «кадрова армія», «кадровий 
військовий», «кадровик» тощо) [1, с. 11]. 

Сьогодні термін «кадри» має міжнародне 
значення і в більшості європейських країн 
використовується як назва одного з елементів 
управління [4, с. 167]. Саме такий зміст тер-
міну «кадри» лежить в основі його тлумачення 
сучасними енциклопедичними виданнями. Для 
прикладу, можна навести такі найбільш поши-
рені підходи: 

• Словник іншомовних слів слово «кадри» 
тлумачить як «основний (штатний) склад під-
готовлених, кваліфікованих працівників під-
приємств, установ, партійних, профспілко-
вих та громадських організацій тієї чи іншої 
галузі діяльності; у широкому сенсі – взагалі 
всі постійні працівники; в збройних силах дер-
жави – командний і рядовий склад, який пере-
буває на дійсній службі» [5, с. 29-30]. 

• Юридична енциклопедія (за реакцією 
Л.В. Тихомирової та М.Ю. Тихомирова) слово 
«кадри» визначають як «основний склад 
працівників організації; усі постійні праців-
ники» [3, с. 135].

• Тлумачний словник української мови 
слово «кадри» визначають як «штатний склад 
працівників підприємства, установи чи організа-
ції» [6].

На відміну від енциклопедичних видань, які 
дають більш-менш тотожні пояснення слову 
«кадри», сучасна наукова література харак-
теризується полярністю та багатовекторністю 
підходів до його розуміння. Нажаль, обмежений 
обсяг даної статті не дозволяє нам детально 
розглянути їх усі. А тому, ми провели узагаль-
нення найбільш відомих дефініцій терміну 
«кадри» і виокремили кілька принципово від-
мінних підходів до його тлумачення.

По-перше, в залежності від того, на які саме 
категорії осіб поширюється зміст терміну 
«кадри», можна визначити широкий та вузький 
підходи до його розуміння. 

– Представники вузького підходу термін 
«кадри» поширюють на обмежене коло осіб. 
При цьому слід відмітити, що в основі такого 
обмеження покладено різні критерії. Зокрема, 
це може бути: 

1) характер виконуваних функцій (напри-
клад, до кадрів відносять лише тих осіб, які 
«займаються організацією і виконанням управ-
лінських рішень») [4, с. 167; 7, с. 17]; 

2) характер взаємозв’язку із працедавцем 
(наприклад, до кадрів відносять лише «постій-
ний (штатний) склад компетентних працівни-
ків») [5, с. 29; 8, с. 16];

3) наявність спеціального звання (напри-
клад, до кадрів правоохоронних органів відно-
сять «лише атестованих працівників») [9, с. 229]; 

4) певний рівень підготовки або наявність 
досвіду роботи (наприклад, до кадрів відносять 
лише «частину найбільш здібного, професійно 
підготовленого персоналу установи, організації, 
підприємства») [7, с. 65].

– Представники широкого підходу до кате-
горії «кадри» відносять значно ширший перелік 
осіб, зокрема: 

1) усіх працівників певної організації (напри-
клад, до кадрів ОВС відносять «усіх працівни-
ків, як атестованих, так і не атестованих, які 
працюють в системі МВС» [2, с. 33]); 

2) усіх працівників певної сфери, галузі 
діяльності (наприклад, до кадрів відносять 
«штатний склад працівників різних сфер сус-
пільної діяльності, які мають відповідну профе-
сійну підготовку, практичні навички або досвід 
роботи в певній сфері» [7, с. 65]); 

3) усе працездатне населення країни (напри-
клад, до кадрів відносять «усю сукупність пра-
цездатних громадян, або постійний, підготов-
лений склад працівників різних сфер органів 
державної влади та місцевого самоврядування, 
працівників підприємств, установ, організацій, 
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які забезпечують виконання покладених на них 
функцій» [10, с. 142]).

Деякі вчені вважають, що «більш продуктив-
ним з наукової точки зору є саме широкий під-
хід до визначення терміну «кадри»» [1, с. 12]. 
Однак, ми не можемо погодитись із таким твер-
дженням і вважаємо, що широкий та вузький 
підходи мають однаково-важливе науково-тео-
ретичне значення. Вони розкривають різні грані 
такого складного поняття, як «кадри», а тому 
вибір конкретного з них залежить від того, які 
саме наукові завдання необхідно вирішити на 
тому чи іншому етапі наукового дослідження.

По-друге, в залежності від того, які харак-
терні ознаки «кадрів» покладено в основу 
визначення даного поняття, можна виділити 
безліч підходів до його розуміння. 

1) В основі яких лежить така ознака кадрів, 
як «сфера компетенції». Так, наприклад, 
Г.В. Атаманчук під «кадрами» пропонує розу-
міти «сукупність людей, що виконують обов’язки 
в системі державної служби та володіють пев-
ними повноваженнями, в т. ч. у конкретних 
випадках застосовувати заходи державного 
примусу» [11, c. 34].

2) В основі яких лежить така ознака «кадрів», 
як «рівень професійної підготовки». Най-
більш типовим прикладом даної групи визна-
чень є дефініція, сформульована Г. Щьокіним. 
Зокрема, під «кадрами» він пропонує розуміти 
«сукупність кваліфікованих працівників, які про-
йшли професійну попередню підготовку, мають 
спеціальні знання, трудові навички або досвід 
роботи в обраній сфері діяльності» [12]. 

3) В основі яких лежить попередня ознака, 
а також така ознака, як «наявність офіцій-
ного взаємозв’язку між працівником і робото-
давцем». Для прикладу, можна навести таке 
визначення: кадри – це штатні (постійні) квалі-
фіковані працівники, що пройшли попередню 
професійну підготовку, володіють трудовими 
навичками, досвідом роботи, спеціальними 
знаннями в обраній сфері діяльності та знахо-
дяться в трудових відносинах з керівництвом 
організації. [13, с. 7]. 

4) В основі яких, лежать всі перераховані 
вище пункти. Для прикладу можна навести 
дефініцію, сформульовану М.М. Прокоф’євим, 
який під «кадрами (або кадровим складом) 
правоохоронних органів» пропонує розуміти 
«штатний кваліфікований склад працівників, які 
безпосередньо беруть участь у процесі реалі-
зації цілей, завдань, функцій і повноважень цих 
органів» [4, с. 167].

5) В основі яких лежать такі характерні 
ознаки кадрів, як «тривалість виконання трудо-
вих функцій», «характер взаємозв’язку з робо-
тодавцем» та «оплачуваність». Так, наприклад, 
до кадрів ОВС традиційно прийнято відно-
сити осіб, які «постійно або тимчасово у яко-
сті основної професії або спеціальності та на 
умовах оплати виконують певні трудові функції 
в органах, установах, на підприємствах системи 
МВС» [9, c. 230].

Окрім проаналізованих вище підходів, в нау-
ковій літературі досить часто можна зустріти 
так звані «комплексні» визначення, в яких 
акцентується увага на максимальній кількості 
ознак аналізованого поняття. В аспекті нашого 
дослідження особливий інтерес мають дефіні-
ції, в яких розкривається правова природа і сут-
ність кадрів НПУ (або ж кадрів ОВС, МВС чи 
інших правоохоронних органів). Автором однієї 
з таких дефініцій є К. Бугайчук, на думку якого 
до «кадрів НПУ» необхідно відносити «поліцей-
ських, які обіймають посади в органах і підроз-
ділах поліції, передбачені штатним розкладом, 
або поліцейських, відряджених для проход-
ження служби в інші підприємства, установи, 
організації чи зараховані на навчання до вищих 
закладів освіти зі специфічними умовами 
навчання, що виконують відповідні обов’язки на 
постійній професійній основі, мають спеціальні 
звання поліції та отримують грошове забезпе-
чення, передбачене чинним законодавством 
України» [14, с. 129]. Відразу ж зауважимо, що 
ми не погоджуємось із наведеною точкою зору 
автора. Запропонована ним дефініція, з одного 
боку, є надмірно деталізованою, а з іншого 
боку – не розкриває усі специфічні риси кадрів 
НПУ. Так, наприклад, автор необґрунтовано 
виключає зі складу кадрів НПУ цивільних осіб, 
кількість яких, в умовах реалізації принципу 
«демілітаризації», уже сьогодні перевищує 
кількість атестованих поліцейських. Також, 
автор безпідставно обмежує сферу компетенції 
кадрів НПУ, зводячи її до виконання лише «від-
повідних обов’язків», забуваючи при цьому про 
необхідність реалізації повноважень поліції. 

Ще одне цікаве з точки зору наукового 
аналізу визначення свого часу обґрунтував 
В.М. Плішкін. Зокрема, під «кадрами ОВС» вче-
ний пропонує розуміти «сукупність осіб, котрі 
виконують як основну професію або фах нор-
мативно-службові обов’язки в межах штатної 
чисельності органу чи підрозділу внутрішніх 
справ і одержують за це винагороду у вигляді 
грошового утримання» [15, c. 609]. Основним 
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недоліком наведеного визначення, на наш 
погляд є неправильне застосування деяких 
наукових категорій. У першу чергу мова йде 
про такі категорії, як «професія» та «фах», які 
вчений вживає як рівнозначні поняття, а також 
необґрунтовано ототожнює із «виконанням 
нормативно-службових обов’язків». До-речі, 
зміст терміну «нормативно-службові обов’язки» 
також залишається незрозумілим. Ще одне 
зауваження стосується такого терміну, як «гро-
шове утримання», що використовується, як 
правило, для позначення форми оплати праці 
лише атестованих працівників.

Вище ми проаналізували лише незначну 
частку існуючих на сьогодні наукових підхо-
дів до трактування такої наукової категорії, як 
«кадри». Однак, наведених дефініцій цілком 
достатньо для того, щоб зробити висновок про 
надзвичайну складність та багатогранність 
досліджуваного поняття, а також про наявність 
різних варіантів його концептуалізації. При 
цьому вибір конкретного варіанта обумовлю-
ється не лише рамками окресленого предмета 
дослідження, але також і характером завдань, 
вирішення яких ставить перед собою дослідник. 

У нашому випадку, для з’ясування сутності 
та змісту кадрової політики в органах НПУ, за 
основу необхідно взяти максимально широке 
трактування поняття «кадри», оскільки саме 
такий підхід дозволить охопити всі об’єкти 
впливу, а також забезпечить врахування інте-
ресів усіх осіб, на яких покладається реаліза-
ція завдань і функцій поліції. Однак для того, 
щоб сформулювати таку широку дефініцію, 
нам необхідно визначити основні ознаки, які 
характеризують кадри органів НПУ. 

Проаналізувавши сучасну літературу, ми з’я-
сували, що на сьогодні науковці визначають 
різні за своїм характером і сутністю ознаки 
«кадрів». Нажаль, обмежений обсяг даної 
статті не дозволяє нам детально проаналізу-
вати усі обґрунтовані підходи. У зв’язку з цим, 
нижче пропонуємо зупинитись лише на тих, що 
мають безпосереднє відношення до предмета 
нашого дослідження.

Як нам вдалося з’ясувати, класичним є під-
хід, за якого розрізняють лише дві характерні 
ознаки кадрів ОВС: по-перше, це постійне або 
тимчасове виконання особою певних трудових 
функцій в ОВС (їх підрозділах та установах); 
по-друге, виконання таких функцій обумов-
лене основною професією або спеціальністю 
особи [14, с. 125; 16, c. 186]. П.Б. Коптєв у своєму 
дисертаційному дослідженні розширює наведе-

ний перелік, включаючи до нього такі ознаки 
кадрів МВС: виконання особою службово-тру-
дових функцій на підставі трудового договору 
чи контракту; виконання таких функцій на плат-
ній основі [2, с. 33].

Детально проаналізувавши наведені вище 
підходи до визначення основних ознак кадрів 
МВС (ОВС), варто звернути увагу на такі їх 
принципові вади. По-перше, вважаємо необ-
ґрунтованою згадку про «основну спеціаль-
ність» особи, як про обов’язкову умову її від-
несення до кадрів МВС (ОВС). На нашу думку, 
в даному випадку більш доречно вести мову про 
наявність в особи необхідно рівня професійної 
підготовки або ж кваліфікації. По-друге, необ-
ґрунтованим видається використання такого 
терміну, як «трудові» або ж «службово-трудові» 
функції. На нашу думку, цей термін має занадто 
широкий, невизначений зміст, і може бути вико-
ристаний для окреслення діяльності «обслуго-
вуючого», «технічного», «допоміжного» персо-
налу МВС (ОВС).

Отже, проаналізувавши обґрунтовані в літера-
турі наукові дефініції поняття «кадри», узагаль-
нивши наукові підходи до визначення характерних 
ознак кадрів МВС (ОВС), а також узагальнивши 
практику кадрової роботи НПУ, ми прийшли до 
висновку, що на сьогодні кадри органів НПУ 
характеризуються цілою низкою ознак. Для 
зручності аналізу ми диференціювали такі 
ознаки на кілька однорідних груп: 

До першої групи слід відносити ознаки, що 
характеризують сферу компетенції кадрів 
органів НПУ. Як ми уже зазначали вище, на 
сьогодні в науковій літературі можна зустріти 
різні трактування зазначеної ознаки. Зокрема, 
наголошується, що кадри: 

1) «забезпечують організацію та виконання 
управлінських рішень» [17, с. 9], «займаються 
розробкою і реалізацією», або ж «організацією 
виконання» таких рішень [4, с. 167; 18, с. 29]; 

2) виконують «певні трудові…» [1, с. 12; 
9, c. 230; 18, с. 32], «організаційно-техноло-
гічні та виробничо-господарські …» [16, c. 185], 
«адміністративно-розпорядчі та консультатив-
но-дорадчі …» [7, с. 17], або ж «виробничі, роз-
порядчо-управлінські й керівні» функції [7, с. 65]; 

3) «виконують відповідні обов’язки» [14, с. 129; 
11, c. 34]; 

4) здійснюють реалізацію «цілей, завдань, 
функцій і повноважень» [4, с. 167], «завдань, 
функцій і компетенції» [7, с. 9] тощо. 

Ми не будемо визначати переваги 
та недоліки кожного із наведених вище підходів, 
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оскільки такий аналіз виходить за рамки пред-
мета нашого дослідження. Водночас, заува-
жимо, що для визначення сфери компетенції 
кадрів органів НПУ найбільш доцільною є така 
характеристика: «кадри органів НПУ забез-
печують реалізацію покладених на поліцію 
повноважень». Таке формулювання, з одного 
боку, забезпечить максимальне охоплення усіх 
категорій працівників поліції, а з іншого боку, 
дозволить провести їх відмежування від техніч-
ного та обслуговуючого персоналу. 

До другої групи слід відносити ознаки, що 
підтверджують наявність та характер взає-
мозв’язку з роботодавцем. Вказана ознака, так 
само, як і попередня, теж має різні наукові трак-
тування. Зокрема, зазначається, що кадри: 

1) належать до «штатного складу» [4, с. 167; 
7, с. 65; 8, с. 16; 19, с. 62; 20, с. 14], або ж до 
«основного» [7, с. 9; 16, c. 185; 18, с. 32; 21, с. 172; 
22, с. 114;] чи «постійного» [5, с. 29; 10, с. 142; 
13, с. 7] складу працівників (робітників, службов-
ців) підприємства, установи, організації; 

2) виконують покладені обов’язки «у якості 
основної професії або спеціальності» [1, с. 12; 
9, c. 230; 16, c. 186], або ж «на постійній профе-
сійній основі» [14, с. 129]; 

3) це працівники, які «обіймають певні 
посади», або ж належать до «посадових осіб» 
[7, с. 17]; 

4) це працівники, які «знаходяться в трудо-
вих відносинах» [13, с. 7] з органом, підприєм-
ством, установою, організацією. 

Узагальнивши наведені вище підходи, 
ми можемо зробити висновок, що для харак-
теристики взаємозв’язку кадрів органів НПУ 
з роботодавцем найбільш доцільно використо-
вувати таку ознаку, як «зайняття посади, 
передбаченої штатним розписом (штатом) 
органу (закладу, установи) поліції». Саме таке 
формулювання вживається в Законі України 
«Про Національну поліцію», і саме воно відо-
бражає особливий характер служби в поліції.

До третьої групи необхідно відносити 
ознаки, що характеризують рівень професій-
ної підготовки кадрів органів НПУ. В науковій 
літературі можна зустріти декілька варіантів 
формулювання зазначеної ознаки. Зокрема, 
вказується, що кадри це: 

1) «компетентні» [5, с. 29], «кваліфіковані» 
працівники [4, с. 167; 22, с. 114; 19, с. 62;] або ж 
«підготовлений склад» працівників [10, с. 142];

2) «частина найбільш здібного, профе-
сійно підготовленого» персоналу [7, с. 65] або 
ж «частина працівників, що мають достатньо 

високий рівень кваліфікації і значний стаж 
роботи» [18, с. 32; 23, с. 6]; 

3) працівники, які «відповідають за своїми 
кваліфікаційними характеристиками посадовим 
вимогам» [14, с. 126]; 

4) працівники, які «пройшли професійну 
попередню підготовку, мають спеціальні знання, 
трудові навички або досвід роботи в обраній 
сфері діяльності» [12; 20, с. 14], «кваліфіковані 
працівники», що «пройшли професійну підго-
товку та мають спеціальну освіту» [24, с. 11], 
або ж «пройшли попередню професійну підго-
товку, володіють трудовими навичками, досві-
дом роботи, спеціальними знаннями в обраній 
сфері діяльності» [13, с. 7] тощо.

Серед найбільш помітних вад наведених 
вище підходів ми можемо визначити наступні: 
По-перше, не можна ототожнювати кадри лише 
із якоюсь однією «частиною» персоналу, навіть 
найбільш здібного, оскільки до кадрів органів 
НПУ відноситься увесь персонал таких органів. 
По-друге, до кадрів необхідно відносити абсо-
лютно усіх працівників, незалежно від того, чи 
мають вони «трудові навички», «досвід роботи», 
«спеціальні знання», «спеціальну освіту» тощо. 

Враховуючи викладені зауваження, можна 
зробити висновок, що для характеристики 
рівня професійної підготовки кадрів органів 
НПУ найбільш доцільно використовувати такі 
ознаки, як «професійна підготовка» та «ква-
ліфікованість». Перша ознака в найбільш уза-
гальненому вигляді окреслює рівень та харак-
тер освіти працівника, а друга – наявність 
у нього відповідних знань, умінь і навиків. 

До четвертої групи необхідно відносити 
ознаки, що характеризують тривалість 
виконання трудових функцій. Як свідчать 
результати проведеного нами дослідження, на 
сьогодні в науковій літературі можна зустріти 
дві протилежні точки зору на це питання. 
Одна група науковців до «кадрів» відносить 
усіх працівників, незалежно від тривалості 
виконуваних ними функцій. Так, наприклад, 
Н.П. Матюхіна термін «кари» поширює на усіх 
осіб, які «постійно або тимчасово виконують 
певні трудові функції» [1, с. 12]. Схожий підхід 
можна зустріти також і в інших наукових джере-
лах [9, c. 230; 16, c. 186; 18, с. 32]. Друга група 
науковців, навпаки, наголошує на тому, що до 
«кадрів» необхідно відносити лише «постійний 
склад працівників» [5, с. 29; 10, с. 142; 13, с. 7; 
14, с. 129; 23, с. 6]. Так, наприклад, Л.І. Михай-
лова зазначає, що до складу кадрів не варто 
відносити «тимчасових, позаштатних працівни-
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ків та працівників за сумісництвом» [24, с. 11]. 
Г.В. Щьокін доповнює цей перелік також «сезон-
ними працівниками» та особами, які «працюють 
за короткостроковими трудовими угодами» або 
«займаються індивідуальною трудовою діяль-
ністю в комерційній сфері» [8, с. 242]. 

Не вдаючись до детального аналізу пере-
ваг та недоліків кожного із наведених вище 
підходів, зазначимо, що для характеристик 
тривалості виконання трудових функцій, на 
нашу думку, необхідно використовувати таку 
ознаку кадрів органів НПУ, як «виконання про-
фесійних обов’язків на постійній основі». Саме 
таке формулювання дозволяє охопити увесь 
склад органів поліції: і тих працівників, які пра-
цюють постійно, і тих, які працюють «умовно-по-
стійно». До останньої групи, зокрема, варто 
включати: працівників, які працюють за кон-
трактом; працівників, які тимчасово виконують 
обов’язки на певній посаді; працівників, відря-
джених для проходження служби в інші органи; 
курсантів, які здобувають освіту в навчальних 
закладах тощо. 

До п’ятої групи ознак необхідно відносити 
ознаки, що характеризують таку специфічну 
рису адміністративно-правового статусу, як 
«наявність спеціального звання». Відразу ж 
зауважимо, що далеко не всі науковці виділя-
ють зазначену характеристику в якості основної 
ознаки кадрів органів НПУ (МВС, ОВС). Так, 
наприклад, К. Бугайчук до кадрів НПУ відно-
сить лише тих працівників, які «мають спеці-
альні звання поліції» [14, с. 129]. Більш широ-
кий погляд на структуру кадрів обґрунтовує 
П.Б. Коптєв. На його думку, до кадрів МВС необ-
хідно відносити «усіх працівників, як атестова-
них, так і неатестованих, які працюють в системі 
МВС» [2, с. 33].

Як відомо, реалізація принципу деміліта-
ризації відчутно вплинула на структуру кадрів 
поліції, обумовивши суттєве збільшення частки 
неатестованих працівників. Відтак, для цілей 
нашого дослідження пропонуємо використову-
вати широкий підхід до розуміння змісту адмі-
ністративно-правового статусу працівників НПУ, 
що передбачає віднесення до кадрів органів 
НПУ як атестованих, так і не атестованих 
працівників. 

До шостої групи ознак необхідно відносити 
ознаки, що характеризують оплачуваний 
характер діяльності кадрів органів НПУ. Так 
само, як і попередню ознаку, цю ознаку виді-
ляють не всі науковці. А ті, що виділяють, фор-
мулюють її зміст по різному. Так, наприклад, 

дехто наголошує, що кадри виконують певні 
трудові функції «на умовах оплати» [9, c. 230] 
або «за оплату» [1, с. 12; 18, с. 32], а дехто – 
що кадри «отримують грошове забезпечення, 
передбачене чинним законодавством Укра-
їни» [14, с. 129]. 

У цілому, ми підтримуємо доцільність від-
несення аналізованої ознаки до характерних 
рис кадрів органів НПУ. Однак, враховуючи той 
факт, що до складу таких кадрів ми включаємо 
як атестованих, так і неатестованих працівни-
ків, найбільш обґрунтованим видається викори-
стання такого формулювання: «кадри органів 
НПУ виконують покладені на них функції на 
умовах оплати». 

До сьомої групи необхідно відносити ознаки, 
що характеризують наявність індивідуаль-
но-визначених якостей працівників. Відразу 
ж зауважимо, що зазначена група ознак виок-
ремлюється лише тими науковцями, котрі роз-
глядають «кадри» та «персонал» як тотожні, 
синонімічні поняття. Науковці, які розмежову-
ють вказані поняття (що, на нашу думку, є ціл-
ком обґрунтованим), розглядають «кадри» як 
абстрактну, знеособлену категорію, якій не 
притаманні індивідуально-визначені якості. 

Висновки. Узагальнивши наведені вище 
особливості кадрів органів НПУ, ми можемо 
запропонувати їх авторську дефініцію, яка мак-
симально повно враховує всі їх ознаки. Отже, 
під кадрами органів НПУ необхідно розу-
міти сукупність як атестованих, так і неатесто-
ваних працівників, які мають необхідний рівень 
професійної підготовки та кваліфікації, займа-
ють посади, передбачені штатним розписом 
(штатом) органу (закладу, установи) поліції, і на 
постійній основі та на умовах оплати забезпе-
чують реалізацію покладених на поліцію повно-
важень.
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Horyachenko R. I. Staff of the national police of Ukraine: concepts and characteristics
The relevance of the article is that the analysis of modern scientific sources, today in the legal 

literature and in practice uses several terms to indicate the legal status of different categories (groups) 
of people who work. In particular, in addition to such a traditional concept as “personnel”, you can 
often find such relatively new concepts as “staff”, “labor resources”, “human resources”, “human 
capital”, “labor force”, “labor collective” etc. Sometimes these concepts are considered identical, 
and sometimes scientists use them to explain their own reasoning and establish different relationships 
between them. In addition to the scientific literature, these concepts can often be found in current 
legislation. However, here too it should be noted the lack of unambiguous normative definitions. The 
etymological meaning is clarified and encyclopedic interpretations of the word “frames” are given. 
The most well-known scientific definitions of the term “personnel” are generalized and fundamentally 
different approaches to its understanding by modern administrators are singled out. A broad 
and narrow interpretation of the category “personnel” is analyzed. The most common scientific 
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approaches to determining the main features that characterize the category of personnel are studied. 
The necessity of differentiation of all features that reveal the specifics of the staff of the National 
Police of Ukraine into seven groups is substantiated: features that characterize the scope of their 
competence; the presence and nature of their relationship with the employer; the level of their 
professional training; duration of their performance of labor functions; availability of a special title; 
paid nature of their activities; the presence of individually defined qualities of employees. Based 
on the results of the study, the author’s definition of the term “personnel of the National Police 
of Ukraine” is formulated. It is concluded that the staff of the National Police of Ukraine should be 
understood as a set of both certified and uncertified employees who have the required level of training 
and qualifications, hold positions provided by the staff list (staff) of the police body (institution), 
and permanent on the basis and on the terms of payment ensure the implementation of the powers 
vested in the police.

Key words: personnel policy in the bodies of the National Police of Ukraine, human resources, 
object of personnel policy, personnel, employer, labor force, labor collective, labor resources, labor 
functions.
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Постановка проблеми. Інтеграційні про-
цеси, що відбуваються в країнах Європейського 
Союзу, об’єднаних загальним характером полі-
тичного, економічного, соціально-культурного 
та правового розвитку, прискорили форму-
вання ефективної правової бази. Правоохо-
ронні інститути ЄС спрямовані на дотримання 
прав людини у сфері адміністративного про-
вадження становлять особливий інтерес для 
національної юридичної науки, оскільки Укра-
їна – велика держава на європейському конти-
ненті, що має спільні кордони з ЄС і є невід’єм-
ною частиною європейської цивілізації. Україна 
також становить єдиний «правовий простір» 
з Європою, в силу поступового поглиблення 
інтеграції у відповідності з договором про асоці-
ацію України і ЄС. Це робить співпрацю у сфері 
адміністративно-деліктного права необхідною 
і неминучою. Саме тому подальша інтеграція 
України і Європейського Союзу передбачає 
створення уніфікованого правового простору 
з єдиними підходами до проблематики дотри-

мання прав людини у сфері законодавства про 
адміністративні правопорушення. Незважаючи 
на те, що взаємодія в сфері законодавства 
про адміністративні правопорушення є порів-
няно новим напрямом політики Європейського 
Союзу, вказана проблема привертає увагу бага-
тьох вчених, що особливо актуально у контексті 
змін у чинному адміністративному законодав-
стві у зв’язку з реформою правоохоронної сис-
теми держави і діяльністю Національної поліції 
України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У вітчизняній юридичній літературі питання 
співпраці держав-членів ЄС у сфері адміні-
стративно-деліктного законодавства висвіт-
лені частково і зачіпають загальні теоретичні 
аспекти взаємодії. Проблематику узгодження 
окремих інститутів адміністративно-деліктного 
права України та Європейського Союзу розгля-
дали вчені: В. Авер’янов, О. Андрійко, О. Бан-
чук, О. Бандурка, Ю. Битяк, Н. Бортник, А. Васи-
льєв, І. Голосніченко, С. Гончарук, Є. Додін, 



Серія: Право, 2021 р., № 4 (74)

143

М. Дорогих, В. Заросило, В. Зуй, Р. Калюжний, 
Л. Коваль, М. Ковалів, В. Колпаков, В. Опришко, 
О. Остапенко, І. Пахомов, В. Пєтков та ін. Вод-
ночас внесення змін в адміністративне зако-
нодавство відповідно до Закону України від 
23.12.2015 р. № 901-VIII «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України у зв’язку 
з прийняттям Закону України «Про Національну 
поліцію» вимагає комплексного дослідження 
теоретичних і практичних аспектів забезпе-
чення прав і свобод людини у сфері прова-
дження у справах про адміністративні правопо-
рушення з погляду на нормативну базу ЄС. 

Метою статті є правова характеристика 
нових видів доказів, які застосовуються в адмі-
ністративному законодавстві з огляду на зако-
нодавство про проступки в країнах Європей-
ського Союзу. 

Виклад основного матеріалу. Реалізація 
правових аспектів Угоди про асоціацію України 
і Європейського Союзу вимагає не тільки підви-
щення ефективності державного управління за 
рахунок реформування усіх ланок державного 
апарату але й реформування національного 
законодавства за рахунок адаптації до законо-
давства країн Європейського Союзу у тому числі 
у сфері адміністративного та інформаційного 
законодавства. Як зазначає Н. Мороз, розвиток 
інформаційної сфери пов’язаний насамперед із 
задоволенням інформаційних потреб [1, с.45].

Прийняття Законів України від: 
02.07.2015 р. № 580-VIII «Про Національну 
поліцію», 14.07.2015 р. № 596-VIII «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо вдосконалення регулювання відно-
син у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху»; 23.12.2015 р. № 901-VIII «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 
Національну поліцію» внесло низку змін у мате-
ріальну та процесуальну частини законодав-
ства про адміністративні правопорушення, що 
вимагає, передусім, розгляду доказової бази.

Зміни внесені в Кодекс України про адмі-
ністративні правопорушення (далі – КУпАП), 
мали на меті введення інформаційних техноло-
гій у сферу забезпечення безпеки дорожнього 
руху. Використання інформаційних технологій 
покликане спростити і прискорити процес роз-
гляду спорів, за рахунок скорочення часу на 
обмін інформацією між учасниками процесу.

Таке широке використання інформаційних 
технологій ставить завдання перегляду окре-
мих положень адміністративно-процесуального 

права, оскільки тягне за собою впровадження 
інформаційних технологій в адміністративний 
процес.

Досвід зарубіжних країн показує що багато 
правових інститутів не вимагають значного 
реформування в умовах впровадження інфор-
маційних технологій. Як зазначає Г. П. Джозеф 
(Gregory P. Joseph) «новизна проблем дока-
зування виникає з новизни засобів інформа-
ції – отже, ці проблеми по суті є фактичними 
та можуть бути вирішені прямим застосуванням 
існуючих принципів, способом подібним тому, 
коли вони застосовуються до традиційних речо-
вих доказів і доказів, які генеруються комп’юте-
ром» [2, с. 19]. Можливість застосування діючих 
норм права до процесуальних відносин з вико-
ристанням інформаційних технологій не знімає 
необхідності у тлумаченні правових норм з ура-
хуванням особливостей інформаційних техно-
логій. Використання інформаційних технологій 
неминуче впливає на діяльність суду та інших 
учасників процесу з розгляду і вирішення 
справи про адміністративні правопорушення 
при розгляді як доказу інформації, що утворена 
з використанням інформаційних технологій.

Докази, утворені з використання інформа-
ційних технологій у справах про адміністративні 
правопорушення (далі – докази), у контексті 
досліджень Є. Додіна можна класифікувати 
з урахуванням виду, характеру і обсягу фак-
тичних даних [3, с. 54]. Відносно обставин, за 
визначенням В. Косака, докази поділяються на 
прямі та непрямі докази, де основним критерієм 
розмежування є відмінності в обґрунтуванні 
факту, що доказується [4, с. 309]. Прямі докази 
встановлюють суть справи, або спростовують 
обставини, що підлягають доказуванню (напри-
клад, в разі застосування технічного засобу для 
визначення стану алкогольного сп’яніння водія 
або відеофіксації порушення правил дорож-
нього руху водієм транспортного засобу).

Непрямі докази встановлюють і обґрунтову-
ють будь-які другорядні факти пов’язані з пред-
метом доказування (наприклад, встановлення 
стану сп’яніння щодо ознак алкогольного, нар-
котичного чи іншого сп’яніння або перебування 
під впливом лікарських препаратів, що знижу-
ють увагу та швидкість реакції [5]. Поділяючи 
наукові погляди авторів Науково-практичного 
коментаря Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення Н. Бортник, К. Бєлякова, 
С. Морозова, О. Остапенка, С. Пєткова, на нашу 
думку, такі докази можуть надати безпосереднє 
значення в досягненні істини, але у відсутності 
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законодавчого закріплення вони не можуть бути 
прямими доказами. Процесуальне призначення 
прямих і непрямих доказів є встановлення фак-
тичних даних, які в загальній сукупності можуть 
встановити обставини, що мають значення для 
провадження [6].

З погляду на дослідження О. Круглова 
докази доцільно класифікувати в залежності 
від джерела формування на первинні та вто-
ринні [7]. До перших відносяться дані, отримані 
з першоджерел (оригінал документів, покази 
свідків тощо). До другої – впорядковані, в ході 
інформаційних перетворень, що призводять до 
втрат у процесі суб’єктивізації інформації, зна-
кові структури соціокультурної дійсності (напри-
клад, копії документів, копії речових доказів 
тощо). Розмежування первісних і вторинних 
доказів визначається моментом їх формування. 
Вторинні докази мають значення при викорис-
танні для встановлення первинних доказів. 
Так, наприклад, сліди транспортних засобів на 
місці вчинення дорожньо-транспортної пригоди. 
Інформаційні технології дають змогу отримати 
первинні та вторинні докази. Документи у вірту-
альному просторі мають першоджерело інфор-
мації. Поширення інформації може спотворити 
або надати інший зміст.

У контексті дослідження Є. Додіна відпо-
відно до єдності фактичного змісту та проце-
суальної форми докази класифікуються на 
належні, допустимі, достовірні та достатні 
[8, c.47]. Визначення посадовою особою, які 
докази є допустимими, достовірними та достат-
німи, здійснюється при оцінці доказів, перед-
баченій ст. 252 КУпАП. Допустимими доказами 
вважаються докази, які придатні для встанов-
лення обставин, що мають значення для про-
вадження, відповідають вимогам закону щодо 
джерел, порядку виявлення та фіксації.

В узагальненнях судової практики засто-
сування законодавства Верховним Судом Укра-
їни «Про якість складання й оформлення судо-
вих рішень у кримінальних справах та справах 
про адміністративні правопорушення» зазна-
чено, що при розгляді справи про адміністра-
тивне правопорушення зібрані у справі докази 
повинні оцінюватися відповідно до статті 252, 
а також з урахуванням вимог закону про їх 
отримання (ст. 251 КУпАП) закріплення і дослі-
дження доказів [9].

Цей критерій дуже важливий для всіх видів 
доказів – матеріальних предметів і докумен-
тів, електронних і віртуальних документів і тих, 
що можуть виникнути в майбутньому, оскільки 

забезпечують застосування посадовою осо-
бою тільки тих доказів, які відповідають закону 
і отримані на законних підставах, що в свою 
чергу гарантує винесення справедливого 
рішення у справі про адміністративне правопо-
рушення при достовірних та достатніх доказах.

Тут важливим аспектом є те, що критерії 
достовірності та достатності мають місце у всіх 
процесуальних кодексах України, за винятком 
КУпАП. Наприклад, в ст. 34 ГПК України перед-
бачена судова оцінка належності, допустимості, 
достовірності доказів, а також їх достатності. 
Так, доказ визнається судом достовірним, якщо 
в результаті його перевірки та дослідження з’я-
совується, що відомості, які містяться в ньому 
відповідають дійсності.

Достовірні докази визначаються з урахуван-
ням їх змісту, тобто відповідності фактичних 
даних об’єктивній дійсності. Тому, якщо доказ 
викликає непереборні сумніви в його змісті, то 
його може бути визнано недостовірним, напри-
клад, якщо свідок дає суперечливі свідчення 
щодо часу, місця, обставин при його вчиненні, 
кольору автомобіля – учасника дорожньо-тран-
спортної пригоди тощо, то подібні свідчення 
викликають непереборні сумніви в їх достовір-
ності. Однак, не у всіх випадках можна зробити 
об’єктивний висновок про достовірність або не 
достовірною доказів, наприклад, якщо свідок має 
фізіологічні дані, які у певних умовах не дають 
змогу точно визначити об’єктивну реальність. 

Достатність доказів становить факульта-
тивну ознаку в провадженні у справах про 
адміністративні правопорушення. Достатність 
означає, що в ході провадження були зібрані всі 
необхідні докази для винесення обґрунтованого 
рішення. При цьому достатність доказів визна-
чається посадовою особою на підставі свого 
внутрішнього переконання, що нерідко призво-
дить до того, що одну і ту ж сукупність доказів 
посадові особи оцінюють по-різному, оскільки 
критеріїв достатності доказів не встановлено.

Багато вчених поділяють докази в залежно-
сті від того, що (матеріальний об’єкт) або хто 
(особа) є джерелом доказів, і з урахуванням 
цього ділять їх на особисті і речові докази. Так, 
на думку В. Косик, критерієм розмежування 
доказів є спосіб закріплення і збереження фак-
тичних даних [4, с. 309]. Він розділяє докази на 
особисті і речові (предметні). Якщо факти вихо-
дять від людини, то такий доказ є особистим, 
а якщо ж представлені відомості про неживі 
факти, речі, то такі докази є речовими. Біло-
руський вчений С. Курильов, крім зазначених 
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видів доказів, виділив ще змішаний вид доказів, 
до якого відносить висновок експерта, факти 
впізнання, результати слідчого експерименту 
і тощо [10, c. 177-179]. Хоча на думку М. Ште-
фана висновок експерта відноситься до особи-
стих доказів [11, с. 59]. 

З урахуванням збільшення обсягів фак-
тичних даних, найбільш обґрунтованим вида-
ється поділ доказів на особисті, речові та інші 
(змішані) докази. Особистими доказами варто 
вважати такі відомості, які мають безпосереднє 
відношення до предмету доказування, носієм 
яких є людина, тобто попередньо отримана 
інформація сприймається його свідомістю 
і переробляється нею. Як зауважував Є. Додін, 
на процес пізнання фактичних даних впливає 
суб’єктивне сприйняття інформації з урахуван-
ням світогляду, праворозуміння та правосвідо-
мості [3, с. 60-61].

Стосовно провадження у справах про адмі-
ністративні правопорушення до особистих 
доказів відносяться фактичні дані, які містяться 
в протоколах про адміністративне правопору-
шення, передбачених КУпАП, показах потер-
пілого, поясненнях особи, яка притягається 
до адміністративної відповідальності, показах 
свідків, висновку експерта [3, с. 76-79].

Особисті докази мають різні форми передачі 
даних: усну, письмову, графічну (креслення, 
схеми, малюнки тощо). Форми відображення 
інформації людиною зумовлюють різні класи-
фікації, де основним критерієм є форми відо-
браження доказів (аудіальні, візуальні та інші 
докази). 

Згідно ст. 251 КУпАП речовими доказами 
визнаються покази технічних приладів і техніч-
них засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, 
відеозапису, працюючими в ручному або в авто-
матичному режимі; засобів фото- і кінозйомки, 
відеозапису, працюючими в автоматичному 
режимі, які використовуються при нагляді за 
виконанням правил, норм і стандартів, що сто-
суються забезпечення безпеки дорожнього 
руху, у тому числі тими, що використовуються 
особою, яка притягається до адміністратив-
ної відповідальності, або свідками, документи. 
Речовим доказом може бути особистий доказ, 
наприклад, протоколом про вилучення речей 
і документів. Розмежувальною складовою між 
особистими і речовими докази є те, що особи-
сті виходять тільки від людини та створюються 
тільки нею, а речові – це продукт, що утворився 
після певного правового встановлення посадо-
вою особою.

З розвитком інформаційних технологій кате-
горія змішані докази, отримані (як зазначають 
автори статті «Докази» Юридичної енцикло-
педії М. Михеєнко, М. Штефан), із застосуван-
ням електронно-обчислювальної техніки, дещо 
змінили традиційне поняття [12, с. 270-271]. 
Розуміння документа змінилося з появою елек-
тронних документів, а з виникненням право-
порушень у сфері комп’ютерних технологій, 
поняття речового доказу не повною мірою від-
повідає реальності, оскільки нині мають місце 
такі фактичні дані, які складно асоціювати 
з предметами матеріального світу, електронні 
докази (комп’ютерні, мобільні, віртуальні) [13]. 

У цьому випадку суттєвим є відповідність 
правил збирання та закріплення доказів чин-
ному законодавству. Говорячи про докази, 
що суперечать закону за різними підставами, 
доцільно зауважити, що це фактичні дані, які 
не відповідають вимогам закону, а це унемож-
ливлює їх подальше використання як доказів. 
Відповідно до ст. 129 Конституції України, здійс-
нення правосуддя не допускає використання 
доказів, отриманих з порушенням закону, ана-
логічна норма передбачена ст. 251 КУпАП. 
Прикладом щодо провадження у справах про 
адміністративні правопорушення є порушення 
процесуальних правил складання протоколу 
про адміністративне правопорушення (ст. 256 
КУпАП). Протокол складений з порушеннями 
вимог зазначеної статті, може бути не прийня-
тий як доказ, а справу про адміністративне 
правопорушення може бути припинено через 
некомпетентність посадової особи, яка його 
склала [14].

Абсолютно протилежними є докази, що 
не суперечать закону, які відповідно зібрані 
та долучені до матеріалів справи як докази 
у відповідності до норм чинного законодавства.

Відповідно до ст. 251 КУпАП до доказів від-
носяться: протокол про адміністративне право-
порушення; інші передбачені протоколи; пояс-
нення особи, щодо якої ведеться провадження; 
покази потерпілого; покази свідків; висновки 
експерта; покази спеціальних технічних засобів; 
речові докази; пояснення фахівця; документи, 
зафіксовані і в письмовій, і в іншій формі; дору-
чення і запити; інші документи.

У цьому контексті доцільно звернути увагу 
на нову форму доказу – електронну. Визна-
чення електронної форми подання інформації 
міститься у ст. 3 Закону України від 03.09.2015 р. 
№ 675-VIII «Про електронну комерцію» – спосіб 
документування інформації, що означає ство-
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рення, запис, передачу або збереження інфор-
мації у цифровій чи іншій нематеріальній формі 
за допомогою електронних, магнітних, електро-
магнітних, оптичних або інших засобів, здатних 
до відтворення, передачі чи зберігання інфор-
мації. Електронною формою подання інформа-
ції вважається документування інформації, що 
дає змогу її відтворювати у візуальній формі, 
придатній для сприйняття людиною.

Зміни в КУпАП, внесені Законами України 
від 14.07.2015 р. № 596-VIII «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення регулювання відносин у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху» 
та 23.12.2015 р. № 901-VIII «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України у зв’язку 
з прийняттям Закону України «Про Національну 
поліцію» дозволили повною мірою використову-
вати докази зафіксовані в електронному вигляді 
в адміністративно-юрисдикційній практиці. 

Електронні документи в провадженні 
у справах про адміністративні правопорушення 
можуть бути і новою формою традиційного доку-
мента, і об’єктом правопорушення. Наприклад, 
згідно зі ст. 212-6 КУпАП настає адміністра-
тивна відповідальність у разі здійснення неза-
конного доступу до інформації в інформаційних 
(автоматизованих) системах, незаконне виго-
товлення чи розповсюдження копій баз даних 
інформаційних (автоматизованих) систем.

Однак, незважаючи на всю важливість цього 
виду доказу, в КУпАП не міститься норми, яка 
визначає поняття електронного документа, 
тому необхідно включити цей вид докази допов-
нивши ст. 251 «Докази» КУпАП.

Зазначену статтю КУпАП доцільно допов-
нити близьким за змістом до електронного доку-
мента віртуальним документом, що становить, 
значною мірою, новий вид документа, який 
може мати доказове значення у провадженні. 
Такий вид документа притаманний виключно 
мережі Інтернет і може міститися на різних сай-
тах, в соціальних мережах тощо. З огляду на 
дослідження Г. П. Джозеф (Gregory P. Joseph), 
це безпосередньо пов’язано з низкою чинни-
ків зумовлених технічними характеристиками 
сучасних інформаційних систем (Authentication 
Of Website Data, Self-Authentication, Judicial 
Notice, Chat Room Evidence, Internet Archives, 
Temporary Internet Files, Search Engines, Social 
Networking Sites, Hearsay Issues With Internet 
Evidence, Data Entry, Business And Public 
Records) [2, c. 20-27]. Основною особливістю 
віртуального документа є те, що на відміну 

від електронного документа, який повинен 
мати обов’язковий атрибут, що його ідентифі-
кує – електронний підпис, цей документ не має 
юридичних засобів ідентифікації його творця, 
персоніфікація його укладачів під силу лише 
експертам і спеціалістам, які володіють спе-
ціальними технічними знаннями у цій сфері. 
Такий стан справ є досить вигідним для право-
порушників, оскільки можливий об’єкт правопо-
рушень і вид доказу не закріплений у чинному 
законодавстві. При цьому щодо тих віртуальних 
документів, які вже містять в собі дані про його 
укладача (творця) в юридичній практиці є преце-
денти їх відповідного забезпечення [2, c. 20-22].

Поняття електронний документ у контексті 
провадження у справах про адміністративні 
правопорушення необхідно доповнити розгля-
нутим новим видом доказів, які отримані з вико-
ристанням мобільного зв’язку. Важливість цього 
виду доказів є для тієї категорії справ, де визна-
чення місцезнаходження правопорушника 
або іншої особи має суттєве значення, напри-
клад, якщо правопорушник ховається від осіб, 
які здійснюють провадження, або зник з місця 
дорожньо-транспортної пригоди, але при цьому 
у потерпілих, свідків або посадових осіб є дані 
про номер його мобільного телефону.

Стаття 279-4 КУпАП передбачає, що за 
бажанням власника транспортного засобу 
інформація про фіксацію в автоматичному 
режимі адміністративного правопорушення 
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 
вчиненого на належному йому транспортному 
засобі, може передаватися з використанням 
повідомлень рухомого (мобільного) зв’язку або 
електронної пошти.

Необхідно доповнити ст. 251 КУпАП дока-
зами сфери комп’ютерних технологій, оскільки 
останні забезпечують належне зберігання, 
обробку та поширення інформації, яка часто 
має значення для адміністративно-юрисдик-
ційного провадження. Цей вид доказів має осо-
бливе значенням для адміністративно-правової 
протидії незаконному використанню та поши-
ренню програмного забезпечення, захищеного 
законом; у сфері незаконного отримання інфор-
мації про персональні дані тощо. Такі види пра-
вопорушень кваліфікуються за статтями 51-2, 
188-39 КУпАП, які передбачають адміністра-
тивну відповідальність за порушення автор-
ських та суміжних прав, а також за порушення 
встановленого законом порядку збору, збері-
гання, використання або поширення інформації 
про персональні дані. Ці докази є матеріаль-
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ними об’єктами, але відповідають віртуальним 
і електронним документам з властивою їм різ-
ною програмною і іншою специфікою.

На думку Р. В. Кимлик, чинний Кодекс Укра-
їни про адміністративні правопорушення не 
заперечує існування процесу доказування під 
час здійснення провадження у справах про 
адміністративні правопорушення. Про це свід-
чать ст.ст. 251, 252 Кодексу. Водночас, норма-
тивне закріплення лише двох статей не ство-
рює належних умов для забезпечення такого 
багатогранного явища, як доказування. Останнє 
має відображатись через врегулювання його 
основних категорій: предмета, меж, суб’єктів, 
елементів, засобів доказування, умов допу-
стимості, належності, достовірності, достат-
ності доказів тощо. Гносеологічна характерис-
тика доказування свідчить про те, що пізнання 
в адміністративно-деліктному провадженні під-
лягає загальним гносеологічним закономірнос-
тям і як будь-яка галузь пізнавальної діяльно-
сті здійснюється за законами матеріалістичної 
теорії відображення. У процесуальному доказу-
ванні відображаються принципи сучасної гносе-
ології: принцип відображення, принцип діяльно-
сті і принцип розвитку [15, с. 24-25].

Водночас, як зазначав Є. Додін у 1973 році, 
під оцінкою доказів розуміється логічний про-
цес визначення ролі та місця зібраних доказів 
у встановленні істини у справі. Підставою для 
такого процесу є оперативна самостійність осіб, 
які застосовують право [8, c. 54].

Специфіка адміністративного права, особли-
вості засобів і сфери прикладання адміністра-
тивних норм, положення посадових осіб в сис-
темі державного апарату – все це, без сумніву, 
позначається на їх правосвідомості і призво-
дить до виділення та відокремлення адміні-
стративно-правової свідомості. У зв’язку з цим, 
роль регулятора у формуванні внутрішнього 
переконання осіб, які застосовують право, при 
оцінці доказів в адміністративному процесі 
відіграє передусім не правосвідомість взагалі, 
а заснована на її загальних принципах і ідеях 
адміністративно-правова свідомість. На відміну 
від адміністративно-правової свідомості, яка 
властива постійно посадовій особі, внутрішнє її 
переконання позначається тільки при розгляді 
конкретної справи. Наявність внутрішнього 
переконання про події і обставини конкрет-
ної адміністративної справи ще до її розгляду 
може свідчити про упередженість посадової 
особи до справи. Внутрішнє переконання має 
створюватися в результаті всебічного і ретель-

ного дослідження всіх обставин справи, всіх 
зібраних у справі доказів. Воно повинно спи-
ратися на об’єктивні факти і обставини справи 
та в жодному випадку не може бути довільним, 
необґрунтованим. Але для цього особа, яка 
застосовує право, зобов’язана опанувати всіма 
прийомами і методами збору, дослідження 
та оцінки кожного з доказів, допущених законом 
в адміністративному процесі [8, c. 59].

Проведений аналіз теоретичних підстав 
доказів у справах про адміністративні правопо-
рушення має практичну складову. Закони Укра-
їни: від 14.07.2015 р. № 596-VIII «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення регулювання відносин у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху» та від 
23.12.2015 р. № 901-VIII «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України у зв’язку 
з прийняттям Закону України «Про Національну 
поліцію» внесли зміни у порядок притягнення 
до адміністративної відповідальності за вчи-
нення правопорушення, розгляд яких віднесено 
до компетенції Національної поліції.

За вчинення 27 складів адміністративних 
правопорушень передбачених КУпАП, розгляд 
яких віднесено до компетенції Національної 
поліції, протокол про адміністративне правопо-
рушення не складається, а виноситься тільки 
постанова. У випадку оскарження правопору-
шення у сфері громадського порядку та без-
пеки складається протокол, який є додатком 
до постанови. Про притягнення до адміністра-
тивної відповідальності за правопорушення 
у сфері безпеки дорожнього руху, розгляд яких 
віднесено до компетенції Національної поліції, 
протокол не складається. 

З указаного вище виникає питання про фік-
сацію доказів. Стаття 283 «Зміст постанови по 
справі про адміністративне правопорушення» 
КУпАП прямо не вказує про особисті та реальні 
докази. Водночас зазначається, що у постанові 
повинно бути вказано технічний прилад, яким 
здійснено фото або відеозапис. З погляду на 
матеріали курсу «Основи патрульної служби» 
первинної професійної підготовки (спеціалі-
зації) слухачів патрульної служби, поліцейські 
під час несення служби повинні мати включе-
ним відео реєстратор для фіксації правопору-
шень. Пункт 10 розділу VІ «Права працівників 
патрульної служби» Положення про патрульну 
службу МВС дозволяє використовувати технічні 
засоби та технічні прилади для виявлення і фік-
сації правопорушень відповідно до законодав-
ства [16]. 
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Тобто доказом учинення адміністративного 
правопорушення, розгляд якого віднесеного до 
компетенції Національної поліції, є інформація 
з відеореєстратора, зафіксована в постанові 
у страві про адміністративне правопорушення. 

Це повинно бути зазначено у Стандартних 
операційних процедурах / робочих методиках 
патрульної поліції [17]. Також нормативним 
актом повинно бути визначено технічні параме-
три відеореєстратора. Відповідно до норм ЄС 
спеціальний технічний засіб у нашому випадку 
відеореєстратор – це технічно справний прилад, 
правовий статус якого закріплений в установле-
ному законом порядку, призначений для вико-
нання спеціальних вузькопрофільних завдань 
відповідних спеціалізованих структур, коло яких 
визначено виключно законом, має відповідні 
сертифікати та пройшов метрологічну повірку.

У контексті адаптації національного зако-
нодавства відповідно до Угоди про асоціацію 
України і ЄС технічні параметри відеореєстра-
тора повинні забезпечити обізнаність суду, 
аутентифікацію інформації (форми та змісту) 
і джерела інформації, ідентифікацію електро-
нного документа.

Достовірність доказів, створених за допо-
могою відеореєстратора у провадженні у спра-
вах про адміністративні правопорушення, яка 
дозволить надати їм статус речового доказу, 
може бути забезпечена за допомогою прове-
дення відповідної експертизи. Як речовий доказ 
інформація відеореєстратора, на нашу думку, 
може виступати у випадках:

– інформація отримана з технічного засобу, 
що не має зовнішніх пошкоджень, має відповідні 
сертифікати, пройшов метрологічну повірку, 
є інструкція щодо його застосування;

– інформація отримана з приладу, що не має 
системи автоматичної фото- і відеофіксації, 
перетворена в документальну процесуальну 
форму (протокол) у відповідності до закону 
уповноваженою посадовою особою;

– інформація отримана з приладу, що пра-
цює в режимі автоматичної фото- і відеофік-
сації, поданої у вигляді постанови про адміні-
стративне правопорушення, вираженої у формі 
електронного документа, підписаного електро-
нним підписом.

На нашу думку, вказане вище повинно бути 
визначено підзаконним нормативно-право-
вим актом, який описує застосування техніч-
них засобів (наприклад, Інструкції про порядок 
виявлення у водіїв транспортних засобів ознак 
алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння 
або перебування під впливом лікарських препа-

ратів, що знижують увагу та швидкість реакції) 
та відображено у нормативно-правових актах, 
що регламентують процесуальні аспекти адмі-
ністративно-юрисдикційної практики Національ-
ної поліції – інструкцій з оформлення матеріалів 
про адміністративні правопорушення в органах 
поліції, з оформлення поліцейськими мате-
ріалів про адміністративні правопорушення 
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 
зафіксовані не в автоматичному режимі [18; 19]. 

Відсутність нормативного визначення нега-
тивно впливає на сферу адміністративно-ю-
рисдикційної діяльності у сфері забезпечення 
громадського порядку та безпеки дорожнього 
руху та на імідж Національної поліції України. 
Це наочно видно за матеріалами веб-сайту гро-
мадської організації «Дорожній контроль». 

Висновки. Упровадження інформаційних 
і телекомунікаційних технологій, використання 
електронної інформації, комп’ютерної техніки 
підвищують точність і об’єктивність знань. Для 
забезпечення прав і свобод людини у процесі 
розгляду справ про адміністративні правопору-
шення необхідним є дотримання форми та змі-
сту адміністративно-процесуальних відносин. 
Неможливо збереження цілісності адміністра-
тивно-процесуальних відносин, якщо для досяг-
нення цілей адміністративного провадження 
існує об’єктивна необхідність у здійсненні пев-
них дій, які не передбачені відповідною проце-
суальною формою. Докази сфери комп’ютер-
них технологій в провадженні у справах про 
адміністративні правопорушення – це інфор-
маційні дані, що існують у певному файловому 
середовищі, представлені в доступній формі 
для сприйняття, які зберегли електронні відо-
мості протиправної дії або бездіяльності щодо 
обставин, які підлягають встановленню, про-
йшли певне експертне дослідження та мають 
значення для справи. Швидкість обробки, пере-
дачі, доступність, точність електронної інфор-
мації не створює якісно нових властивостей 
доказів. У доктринальному плані електронна 
інформація нічого нового в класичну систему 
доказів не вносить, адже в основі цієї системи 
лежить постулат про оцінку посадовою особою 
або суддею будь-яких відомостей за своїми 
внутрішніми переконаннями, в якому б вигляді 
і яким би способом вони не подавалися. Від-
носно інформації, що становить зміст доказів, 
завжди повинна існувати можливість аутенти-
фікації й ідентифікації, тобто перевірки цілісно-
сті та незмінності інформації на електронному 
носії. Нові інформаційно-технологічні можливо-
сті щодо верифікації доказу, який містить елек-
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тронну інформацію, дозволяють зробити висно-
вок про те, що законодавча техніка відстає від 
змін, що відбуваються в адміністративно-про-
цесуальному регулювання під впливом інфор-
маційних і телекомунікаційних технологій.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Досягнення значних результатів у сфері взаємодії публічного управління та громадян-

ського суспільства, як правило, залежить від існування та функціонування взаємодії дер-
жавних та недержавних установ та організацій. Така взаємодія повинна бути побудована 
за наявності сприятливих умов у різних сферах діяльності держави – політикою, преце-
дентами, різними процедурами. Також, така взаємодія повинна ґрунтуватись одночасно 
і на підтримці культурних цінностей. Тобто норми, компетенція, статус має надавати 
легітимність та визнання цим установам та організаціям. Таким чином, буде надаватись 
можливість людям та спільнотам проявляти ініціативу та здійснювати незалежні дії, кори-
стуватись у повній мірі своїми правами та свободами, здійснювати самовизначення та під-
тримувати індивідуальну та групову ідентичність.

На підтвердження думки щодо активної взаємодії держави та органів її управління 
з інститутом громадянського суспільства говорить навіть факт наявності терміну 
«громадянське суспільство» у законодавстві України. Наприклад, указ Президента України 
від 26.02.2016 р. «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-
2020 роки». Це наглядний приклад того, що держава зацікавлена у розвитку громадян-
ського суспільства та підвищенні ефективності його існування. Відповідно, даним указом 
затверджується Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства 
в Україні на 2016-2020 роки і утворився консультативно-дорадчий орган при Президентові 
України – Координаційна рада сприяння розвитку громадянського суспільства. Прийняття 
та затвердження Стратегії було зумовлено необхідністю створення державою сприятли-
вих умов для розвитку громадянського суспільства, різноманітних форм демократії участі, 
налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади та орга-
нами місцевого самоврядування. 

Ключові слова: громадянське суспільство, інститути громадянського суспільства, 
Координаційна рада сприяння розвитку громадянського суспільства, Національна страте-
гія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

На прийняття вищезазначеної Національної 
стратегії сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні вплинуло багато факторів, 
що стали наслідком зростання ролі громадян-
ського суспільства у різних сферах. Так, на сьо-
годнішній день, роль громадянського суспіль-
ства напряму впливає на просування реформ 
на державному і місцевому рівнях, розвиток 
електронного урядування, надання волон-
терської допомоги Збройним Силам України 
та іншим військовим формуванням.

Як показує досвід багатьох країн, особливо 
в умовах фінансово-економічної кризи, органі-
зації громадянського суспільства самостійно 

можуть вирішити значне коло питань, особливо 
в соціальній сфері, кращим та ефективнішим 
способом за органи державної влади.

Також, вказаним актом були визначені 
основні проблеми розвитку громадянського 
суспільства в Україні. Серед них: 

– малоефективна взаємодія органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування 
з громадськістю; 

– негативний вплив на розвиток громадян-
ського суспільства та забезпечення прав і сво-
бод людини і громадянина, на що повпливала 
тимчасова окупація Російською Федерацією 
Автономної Республіки Крим; 
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– недосконалість чинного законодавства; 
– недостатній рівень гармонізації законодав-

ства України із законодавством Європейського 
Союзу [1].

Для повноти та обґрунтованості дослі-
дження, варто розглянути ці пункти детальніше. 

Малоефективна взаємодія органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування 
з громадськістю. Низький рівень результатив-
ності взаємовідносин між органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування 
з однієї сторони, та громадськістю з іншої, 
пояснюється недостатньою прозорістю діяль-
ності цих органів та забюрократизовані проце-
дури такої взаємодії, низьким рівнем взаємної 
довіри. Нажаль, у наш час можна підкреслити 
стійкість бюрократії, що є певним недоліком 
у теорії демократїї та у практичних аспектах 
її існування. Необхідним є пошук збалансо-
ваної та професійно компетентної бюрократії 
для управління як у розвинених країнах, так 
і в державах, що розвивається. Науковці пропо-
нують декілька напрямів подолання проблеми 
бюрократії в Україні : 

– зменшення розмірів і обсягів повноважень 
державного сектору;

– удосконалення системи надання держав-
них (адміністративних) послуг; 

– створення автономних та гнучких структур 
управління, здатних легко адаптуватися до змін 
зовнішнього середовища; 

– зміна системи управління спеціалізова-
ною державною службою, яка б дозволяла від-
бирати найбільш талановитих і компетентних 
фахівців, серед основних завдань яких – забез-
печення дотримання стандартів якості в діяль-
ності державних службовців, протидія проявам 
бюрократизму і корупції;

– запровадження нових механізмів взаємо-
відносин з громадськістю, етичних норм і стан-
дартів для державних службовців;

– зміна системи оплати праці чиновників [2].
 Недосконалість чинного законодавства. 

У першу чергу, на це впливає відсутність будь-
яких згадок щодо громадянського суспільства 
у Основному законі держави – Конституції. 
Крім того, з-поміж безлічі нормативно-право-
вих актів, що встановлюють порядок організа-
ції та діяльності структурних елементів грома-
дянського суспільства, не існує єдиного закону, 
який би чітко встановлював що саме відно-
ситься до інституту громадянського суспіль-
ства, основну мету його існування та напрямки 
його дії. Крім того, законодавець досить часто 
створює не зовсім сприятливі умови для суб’єк-
тів громадянського суспільства. Така ситуація 
не склалася випадково. Українська влада не 

приділяє належної уваги питанням створення 
нормативних механізмів реалізації громадян-
ських прав і свобод людей, гарантованих Кон-
ституцією України. Також, варто зазначити, про 
недосконалість законодавства України у сфері 
залучення громадських організацій в систему 
управління і прийняття рішень, і, фактично від-
сутність можливості здійснити останнє. Най-
більш суттєві недоліки у сфері законодавчого 
регулювання правового статусу громадських 
організацій упродовж попередніх 20 років були 
пов’язані з такими чинниками, як: відсутність 
у юридичних осіб права бути засновниками гро-
мадських організацій та унеможливлення ство-
рення спільних об’єднань фізичними та юридич-
ними особами; поділ громадських об’єднань за 
їх територіальним статусом на міжнародні, все-
українські та місцеві, що призводило до забо-
рони їм провадити свою діяльність за межами 
території реєстрації [3]. 

Але, у контексті даного прикладу, можна 
виділити і певну позитивну динаміку останніх 
років. Наприклад, ще у 2012 році термін, який 
відводився на реєстрацію громадських об’єд-
нань становив 30 днів і на це повинна була 
виділитись суб’єктом значна вартість. У той 
же час, реєстрація фізичної особи-підприємця 
відбувалась за набагато легшою процедурою 
і менш вартісною. Згодом, законодавством була 
встановлена спрощена система реєстрації гро-
мадських об’єднань. Тепер, виходячи з досвіду 
практичної діяльності відділів реєстрації відпо-
відних органів виконавчої влади, можна конста-
тувати, що реєстрація відбувається за 1-3 дні. 
А з 2018 року законодавець ввів можливість 
здійснити її он-лайн.

Недостатній рівень гармонізації законодав-
ства України із законодавством Європейського 
Союзу. Загалом, Україна зобов’язана гармонізу-
вати принаймні частину свого національного 
законодавства до сотень нормативних актів ЄС 
з багатьох галузей права. Сюди входять такі 
основні галузі, як митне, трудове право, надання 
фінансових послуг, захист прав споживачів, 
охорона навколишнього середовища та багато 
інших. Законодавча робота такого масштабу 
не може проводитись хаотично і поспішно, 
вона вимагає ретельного та відповідного пла-
нування. Для цього також потрібно дуже добре 
знати джерела права ЄС, їх походження, цілі 
та основні принципи, а також належне розу-
міння структури та тлумачення права ЄС. Така 
практика надає інформацію у простій формі, 
з багатьма прикладами та практичними пора-
дами для щоденної роботи.

У 2018 році, за підтримки Європейського 
Союзу були розроблені «Рекомендації для 
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українських органів державного управління 
щодо наближення до права ЄС».

Ці Рекомендації з наближення законодав-
ства були розроблені для надання допомоги 
українським державним службовцям в імпле-
ментуванні Угоди про асоціацію (УА) між Укра-
їною та ЄС, зокрема її частин, що присвя-
чені гармонізації українського законодавства 
з правом Європейського Союзу (ЄС) Одним із 
зобов’язань, покладених на українського зако-
нодавця, є своєчасне та всебічне наближення 
національного законодавства до десятків 
нормативно-правових актів ЄС, перелічених 
у додатках до Угоди про асоціацію та в інших 
міжнародних договорах між Україною та ЄС 
і політичних документах [4]. 

Зміст рекомендацій складають різні пункти, 
кожний із яких відповідає певному способу гар-
монізації законодавства. Це: наближення укра-
їнського законодавства згідно Угоди про Асоці-
ацію; динамічне наближення; наближення до 
права ЄС поза Угодою про Асоціацію; вимоги 
до наближення; планування наближення; тех-
ніка наближення; перевірка відповідності тощо. 

Суб’єктами виконання стратегії є Кабінет 
міністрів України, Координаційна рада спри-
яння розвитку громадянського суспільства, 
а також обласні та Київська міська державні 
адміністрації. 

За вищезазначеними органами були закрі-
плені і відповідні завдання. Так, Кабінет Міні-
стрів України повинен забезпечити щорічне 
затвердження, що базується на результатах 
публічного громадського обговорення, плану 
заходів щодо реалізації Національної страте-
гії сприяння розвитку громадянського суспіль-
ства в Україні на 2016 - 2020 роки. Це повинно 
здійснюватись до 10 січня. Крім того, Уряд до 
20 лютого кожного року повинен оприлюдню-
вати звіт про виконання відповідного плану за 
минулий рік і здійснювати моніторинг та оцінку 
такого виконання. Наступним є завдання 
щодо включення у розробку проектів законів 
про Державний бюджет передбачених коштів, 
що є необхідними для фінансування заходів, 
затверджених програмою. Також, Кабінет Міні-
стрів України розробляє ефективні механізми 
надання фінансової підтримки громадським 
ініціативам, що спрямовуються на виконання 
Національної стратегії сприяння розвитку гро-
мадянського суспільства в Україні на 2016 - 
2020 роки.

Беручи до уваги 2019 рік, варто сказати, 
що план заходів на 2019 рік був затвердже-
ний розпорядженням Кабінету Міністрів від 
14.08.2019 р. № 657. Він включав:

– сприяння проведенню навчання для пред-

ставників інститутів громадянського суспіль-
ства щодо підготовки конкурсних пропозицій 
(програм (проектів, заходів) для участі у конкур-
сах на отримання фінансової підтримки з дер-
жавного або місцевого бюджету;

– розробка та внесення в установленому 
порядку на розгляд Кабінету Міністрів України 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
14 березня 2018 р. № 183 “Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для фінансової під-
тримки громадських об’єднань осіб з інвалід-
ністю, які мають статус всеукраїнських” щодо 
запровадження прозорого конкурсу з визна-
чення програм (проектів, заходів) відповідно 
до вимог Бюджетного кодексу України та інсти-
туційної підтримки громадських об’єднань осіб 
з інвалідністю;

–  опрацювання разом з відповідним органом 
місцевого самоврядування питання надання 
інститутам громадянського суспільства соціаль-
ного спрямування, зокрема об’єднанням осіб 
з інвалідністю та громадським об’єднанням вете-
ранів, фінансової підтримки для реалізації про-
грам (проектів, заходів) на конкурсних засадах;

– проведення правопросвітницької роботи 
в рамках загальнонаціонального правопро-
світницького проекту “Я маю право” з метою 
підвищення обізнаності громадян щодо гаран-
тованих Конституцією та законами України 
прав у різних сферах життя, у тому числі права 
неприбуткових громадських об’єднань про-
вадити відповідно до закону підприємницьку 
діяльність;

– сприяння проведенню навчання державних 
службовців, посадових осіб місцевого самовря-
дування, зокрема за онлайн-курсом “Розумна 
взаємодія”, спрямованим на налагодження 
ефективної міжсекторальної співпраці з грома-
дянами;

– продовження з урахуванням досвіду, набу-
того протягом 2017 і 2018 років, співпраці між 
поліцейськими та представниками благодійних 
організацій і громадських об’єднань з метою 
запобігання шахрайству під час публічного 
збору благодійних пожертв на вулицях, пло-
щах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, 
в аеропортах, морських та річкових портах, 
інших публічних місцях;

– сприяння проведенню благодійними орга-
нізаціями (у разі їх звернення) інформаційної 
та роз’яснювальної роботи серед населення 
із запобігання шахрайству під час публічного 
збору благодійних пожертв [5]. 

Усі вищевказані заходи були результатом 
передбачених стратегічних напрямів реалізації 
взаємодії органів виконавчої влади та грома-
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дянського суспільства. Відповідно, вони були 
розподілені задля виконання чотирьох основних 
стратегій: утворення сприятливих умов для 
формування та розвитку інститутів громадян-
ського суспільства; сприяння участі громад-
ськості у формуванні та реалізації державної, 
регіональної політики, вирішенні питань місце-
вого значення; стимулювання участі інститутів 
громадянського суспільства в соціально-еконо-
мічному розвитку України; створення сприятли-
вих умов для міжсекторальної співпраці.

Досягнення значних результатів у сфері вза-
ємодії публічного управління та громадянського 
суспільства, як правило, залежить від існу-
вання та функціонування взаємодії державних 
та недержавних установ та організацій. Така 
взаємодія повинна бути побудована за наявно-
сті сприятливих умов у різних сферах діяльності 
держави – політикою, прецедентами, різними 
процедурами. Також, така взаємодія повинна 
ґрунтуватись одночасно і на підтримці культур-
них цінностей. Тобто норми, компетенція, ста-
тус має надавати легітимність та визнання цим 
установам та організаціям. Таким чином, буде 
надаватись можливість людям та спільнотам 
проявляти ініціативу та здійснювати незалежні 
дії, користуватись у повній мірі своїми правами 
та свободами, здійснювати самовизначення 
та підтримувати індивідуальну та групову іден-
тичність.
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Leshchenko O. V. Some aspects of the state strategy for civil society development
Achieving significant results in the field of interaction between public administration and civil 

society, as a rule, depends on the existence and functioning of interaction between governmental 
and non-governmental institutions and organizations. Such interaction should be built in the presence 
of favorable conditions in various spheres of state activity - policies, precedents, various procedures. 
Also, such interaction should be based on the support of cultural values. That is, norms, competence, 
status should give legitimacy and recognition to these institutions and organizations. In this way, 
people and communities will be given the opportunity to take the initiative and act independently, 
to fully enjoy their rights and freedoms, to exercise self-determination and to maintain individual 
and group identities.

The fact that the term “civil society” exists in the legislation of Ukraine confirms the opinion on 
the active interaction of the state and its governing bodies with the institution of civil society. For 
example, the decree of the President of Ukraine of 26.02.2016 “On promoting the development 
of civil society in Ukraine for 2016-2020”. This is a clear example of the state’s interest in developing 
civil society and improving its efficiency. Accordingly, this decree approves the National Strategy 
for Civil Society Development in Ukraine for 2016-2020 and established an advisory body to 
the President of Ukraine - the Coordinating Council for Civil Society Development. The adoption 
and approval of the Strategy was conditioned by the need for the state to create favorable conditions 
for the development of civil society, various forms of participatory democracy, establishing effective 
public interaction with public authorities and local governments.

Key words: civil society, civil society institutions, the Coordinating Council for the Promotion 
of Civil Society Development, the National Strategy for the Promotion of Civil Society Development 
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ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Черговим етапом розбудови судової влади стало прийняття 2 червня 2016 року Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до положень якого було сформовано 
Верховний Суд та створено у його складі Велику Палату. Створення ВП ВС викликало дис-
кусію серед науковців та практиків щодо її природи та повноважень, наслідком цього стало 
звернення 7 серпня 2020 року 45 народних депутатів України із конституційним поданням 
до КСУ, в якому було поставлено питання щодо конституційності судоустрійного та про-
цесуального законодавства щодо організації та діяльності ВП ВС. 

Мета статті полягає дослідженні правової природи ВП ВС, аналізі чинного законодав-
ства щодо її організації та діяльності на предмет його конституційності.

З критичних позицій оцінено аргументи авторів конституційного подання щодо визнання 
законодавства щодо організації та діяльності ВП ВС таким, що не відповідає Конституції 
України. Зокрема, доведено, що ВП ВС не має ознак самостійного судового органу, а є лише 
складовою частиною ВС, оскільки: Указ Президента щодо суддів, які зараз входять до ВП, 
стосувався їх призначення саме до ВС; ці судді отримують грошове утримання, передба-
чене для суддів ВС, правовий звʼязок судді ВС, у разі обрання до ВП із відповідним касаційним 
судом ВС не переривається, оскільки після закінчення строку виконання повноважень у ВП, 
суддя повертається до виконання обовʼязків у відповідному касаційному суді ВС, до якого 
він був призначений; судді до ВП ВС обираються із штатної кількості суддів відповідного 
касаційного суду ВС, й свою чергу, обрання особи до ВП ВС не утворює вакантної суддівської 
посади у відповідному касаційному суді ВС.

Відсутність у ВП ВС самостійного статусу суду також додатково доводиться шляхом 
співставлення ознак юридичної особи із статусом ВП ВС і можна стверджувати, що вона: 
не має майнової відокремленості, оскільки ВП користується тим майном, яке було передано 
в оперативне управління ВС; не може нести самостійну майнову відповідальність; не може 
самостійно брати участь у цивільному обороті від свого імені; не має самостійного рахунку 
в банку, не може самостійно від свого імені виступати позивачем чи відповідачем у суді. 

Ключові слова: судова влада, судова реформа, Верховний Суд, Велика Палата Верхов-
ного Суду, конституційність, конституційне подання.

Постановка проблеми. Після проголо-
шення незалежності України і, особливо, після 
прийняття чинної Конституції, Україна визнала 
такі базові цінності демократичного суспіль-
ства, як поділ влади, верховенство права, 
пріоритет природних прав і свобод людини 
перед іншими соціальними цінностями тощо. 

В подальшому увесь процес розвитку вітчиз-
няного законодавства був спрямований на 
утвердження та розвиток здобутих демокра-
тичних цінностей, на розбудову України дійсно 
як суверенної і незалежної, демократичної, 
соціальної та правової держава, якою вона 
проголошена у статті 1 Основного Закону. Чер-
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говим етапом розбудови судової влади стало 
прийняття 2 червня 2016 року Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів», відповідно до 
положень якого було сформовано Верховний 
Суд, замість Верховного суду України, та ство-
рено Велику Палату Верховного Суду (далі 
− ВП ВС). Створення ВП ВС викликало диску-
сію серед науковців та практиків щодо її при-
роди та повноважень, наслідком цього стало 
звернення 7 серпня 2020 року 45 народних 
депутатів України із конституційним поданням 
до Конституційного Суду України (далі − КСУ), 
в якому поставлено питання щодо конституцій-
ності судоустрійного та процесуального зако-
нодавства щодо організації та діяльності ВП 
ВС (далі − конституційне подання від 7 серпня 
2020 року) [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Актуальні питання щодо організації та діяль-
ності Верховного Суду, порядку добору суд-
дів до його складу, правової природи рішень, 
правових позицій, повноваження ВС вже вста-
вали предметом наукових досліджень таких 
науковців, як: М. Деменчук, Н. Квасневська 
С. Ківалов, Н. Кузнєцова, В. Сердюк, Н. Охот-
ницька, Д. Луспеник, В. Маляренко, Л. Москвич, 
О. Пономарьова, Ю. Рємєскова, Я. Романюк, 
Д. Скрипник, Т. Фулей, О. Хотинська-Нор, 
М. Шумило та ін. Водночас проблеми право-
вої природи ВП ВС з позицій конституційності 
судоустрійного та іншого законодавства щодо її 
організації та діяльності ще не ставали предме-
том наукових розвідок.

Отже, мета статті полягає дослідженні пра-
вової природи ВП ВС, аналізі чинного законо-
давства щодо її організації та діяльності на 
предмет його конституційності.

Виклад основного матеріалу. Конститу-
ція України містить низку фундаментальних 
щодо здійснення державної влади положень, 
за якими: державна влада в Україні здійсню-
ється на засадах її поділу на законодавчу, 
виконавчу та судову; органи законодавчої, 
виконавчої та судової влади здійснюють свої 
повноваження у встановлених Конституцією 
України межах і відповідно до законів України 
(стаття 6); в Україні визнається і діє принцип 
верховенства права; Конституція України має 
найвищу юридичну силу; закони та інші нор-
мативно-правові акти приймаються на основі 
Конституції України і повинні відповідати їй; 
норми Конституції України є нормами прямої 
дії (стаття 8); органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Кон-
ституцією та законами України (частина друга 
статті 19).

Важливою функцією Конституції Укра-
їни є обмеження державної влади як похідної 
вторинної від установчої влади народу. Закрі-
плення в Основному Законі України положення, 
згідно з яким народ здійснює владу через 
органи державної влади, означає, що лише 
народ у Конституції України може визначити, 
які органи державної влади він уповноважує на 
здійснення влади від його імені.

Названі конституційні приписи, перебува-
ючи у взаємозв’язку, відображають фундамен-
тальне положення конституціоналізму щодо 
необхідності обмеження державної влади 
з метою забезпечення прав і свобод людини 
та зобов’язують наділених державною владою 
суб’єктів діяти виключно відповідно до установ-
лених Конституцією України цілей їх утворення 
(п. 3.1. Рішення КСУ від 13 червня 2019 року № 
5-р/2019).

Варто вказати, що у конституційному поданні 
від 7 серпня 2020 року, ставлячи питання щодо 
неконституційності ВП ВС, авторами обґрунто-
вувалася позиція щодо організаційної і проце-
суальної самостійності, як окремого судового 
органу, що одночасно функціонує з окремими 
касаційними судами. При аналізі цієї позиції 
варто, на наш, погляд виходити з наступного.

Досліджуючи правову природу ВП ВС, вва-
жаємо, що підстав для твердження, що вона 
є самостійним судом, що не передбачений Кон-
ституцією України, немає з огляду на таке.

Правильне розуміння природи ВП ВС лежить 
через визначення її сутності. Сутність є катего-
рією онтології, що ставить за мету позначення 
внутрішнього, сукупності істотних властивос-
тей предмета, без яких він не може існувати 
[2, с. 623]. 

Питання про відсутність у ВП ВС статусу 
самостійного судового органу, не передбаче-
ного Конституцією України, можна проаналі-
зувати з точки зору правової природи органу 
державної влади, через наявність статусу юри-
дичної особи тощо.

Звертаючись до доктринальних джерел, 
можна зазначити, що в юридичній енциклопе-
дії орган держави визначається як «структурно 
організований елемент державного механізму, 
наділений владними повноваженнями та необ-
хідними матеріальними засадами для здійс-
нення завдань» [3, с. 286]. На думку В.М.Хро-
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панюка, орган держави є складовою механізму 
держави, що має власну структуру, чітко визна-
чені повноваження з управління та взаємодії 
з іншими частинами державного механізму 
[4, с. 137]. 

У підручнику з теорії держави та права наве-
дені такі ознаки поняття «державний орган»: 
1) формується державою чи безпосередньо 
народом (наприклад, парламент) відповідно до 
закону і функціонує на його основі; 2) має перед-
бачені конституцією або іншими законами спе-
ціальні функції, що їх він здійснює від імені дер-
жави; 3) має державно-владні повноваження; 
4) функціонально взаємодіє з іншими органами 
у процесі реалізації своїх повноважень, керую-
чись принципом «дозволено лише те, що прямо 
передбачено законом»; 5) складається зі служ-
бовців, які перебувають в особливих правовід-
носинах один із одним та державним органом 
[5, с. 119-120].

Співвідносячи наведені визначення органу 
держави та окреслені науковцями ознаки із 
статусом ВП ВС, то можна стверджувати, що 
усе вищевказане властиве Верховному Суду 
в цілому, а ніж Великій Палаті ВС.

Зокрема, щодо порядку формування − ВП 
була сформована вже з числа тих самих суд-
дів ВС у порядку, визначеному законом. Вну-
трішня структурованість, як ознака, яку виді-
ляють багато провідних науковців, абсолютно 
є властивою Верховному Суду в цілому і саме 
в розвиток цієї ознаки в законодавстві перед-
бачена його структурованість, а ВП є однією із 
структурних частин. 

Щодо такої ознаки державного органу «скла-
дається зі службовців, які перебувають в осо-
бливих правовідносинах один із одним та дер-
жавним органом» слід зазначити, що судді ВП 
ВС перебувають у правовідносинах насампе-
ред із юридичною особою «Верховний Суд», 
Указ Президента України щодо суддів, які наразі 
входять до ВП, стосувався їх призначення саме 
до ВС, оскільки містить фразу: «Призначити на 
посади суддів Верховного Суду…» [6]. Отже, 
у разі наявності самостійного статусу у ВП ВС 
повинен був би бути окремий Указ Президента 
України про призначення суддів до нього.

Далі, аналізуючи статус суддів ВП ВС, можна 
стверджувати, що вони отримують грошове 
утримання, передбачене для суддів ВС, а також 
мають такі ж самі гарантії незалежності, соці-
ального захисту тощо. Більш того, правовий 
звʼязок судді ВС, у разі обрання до ВП із від-
повідним касаційним судом не переривається, 

оскільки після закінчення строку виконання 
повноважень у ВП, суддя повертається до вико-
нання обовʼязків у відповідному касаційному 
суді ВС, до якого він був призначений. 

Про продовження правового звʼязку судді ВС 
у разі обрання до ВП ВС додатково також свід-
чить і той факт, що судді до ВП ВС обираються 
із штатної кількості суддів відповідного касацій-
ного суду ВС, й свою чергу, обрання особи до 
ВП ВС не утворює вакантної суддівської посади 
у відповідному касаційному суді ВС. Вказані 
аргументи спростовують тезу про існування ВП 
ВС як самостійного судового органу.

Далі, можна проаналізувати статус ВП ВС 
з точки зору ознак юридичної особи. Відпо-
відно до статті 80 ЦК України юридичною осо-
бою є організація, створена та зареєстрована 
у встановленому законом порядку, яка наділя-
ється цивільною правоздатністю, дієздатністю 
та можливістю бути позивачем та відповідачем 
у суді.

Коллектив авторів підручника «Цивільне 
право України» під керівництвом В.І. Бори-
сової, виділяє наступні чотири кваліфікуючи 
ознаки, які притаманні юридичній особі: а) орга-
нізаційна єдність (організація, відповідно цьому 
критерію повинна складати єдине ціле); б) май-
нова відокремленість (означає наявність у орга-
нізації майна на праві власності, або на праві 
господарського відання, або на праві оператив-
ного управління); в) самостійна майнова відпо-
відальність (засновники, учасники, а також інші 
особи за загальним правилом не відповідають 
за борги юридичної особи); г) участь в цивіль-
ному обороті від свого імені (організація має 
можливість від свого ім’я набувати та здійсню-
вати права, нести обов’язки, бути позивачем 
та відповідачем у суді) [7, с. 114-116].

Співвідносячи вищенаведені ознаки із стату-
сом ВП ВС, можна стверджувати, що:

− не має майнової відокремленості, оскільки 
ВП користується тим майном, яке було пере-
дано в оперативне управління Верховного 
Суду;

− не може нести самостійну майнову відпо-
відальність;

− не може брати участь у цивільному обо-
роті від свого імені (наприклад, ВП ВС не може 
навіть самостійно замовити канцелярське при-
ладдя).

− ВП не має самостійного рахунку в банку.
Додатково можна звернути увагу, що відпо-

відно до статті 94 Цивільного кодексу України 
«Особисті немайнові права юридичної особи» 
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юридична особа має право на недоторканність 
її ділової репутації, на таємницю кореспонден-
ції, на інформацію та інші особисті немайнові 
права, які можуть їй належати.

Водночас, аналізуючи питання функціону-
вання ВП ВС навряд чи є можливим, наприклад, 
захист ділової репутації суто ВП ВС відокрем-
лено від захисту ділової репутації ВС в цілому.

Щодо фінансування судових органів слід 
підкреслити, що відповідно до Додатку № 3 до 
Закону України «Про Державний бюджет Укра-
їни на 2020 рік» від 14 листопада 2019 року № 
294-IX «Розподіл видатків Державного бюджету 
України на 2020 рік» [8] для Верховного Суду 
в межах загального коду програмної класи-
фікації видатків та кредитування державного 
бюджету 0550000 передбачено лише дві позиції: 
0551000 − Апарат Верховного Суду та 0551010 
− здійснення правосуддя Верховним Судом. 
Отже, ВП ВС не має власного фінансування ні 
щодо суддів, ні щодо апарату, а забезпечення її 
діяльності та забезпечення суддів здійснюється 
в межах забезпечення діяльності Верховного 
Суду в цілому.

Відповідно до статті 130-1 Конституції Укра-
їни для захисту професійних інтересів суддів 
та вирішення питань внутрішньої діяльності 
судів відповідно до закону діє суддівське само-
врядування, а розвинені положення щодо суд-
дівського самоврядування в Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 
2016 року, водночас, про збори суддів ВП ВС 
взагалі в судоустрійному законодавстві не 
йдеться, а зібрання усіх суддів ВП ВС має зна-
чення лише для реалізації повноважень відпо-
відно до вимог процесуального законодавства. 

Таким чином, можна зробити узагальне-
ний висновок, що ВП ВС не має організаційної 
самостійності як окремого судового органу, 
що одночасно функціонує з окремими касацій-
ними судами ВС.

У конституційному поданні від 7 серпня 
2020 року (с. 26) вказується на неконституцій-
ність делегування Верховною Радою Укра-
їни конституційних повноважень Верховного 
Суду, як найвищого суду у системі судоустрою 
України, іншому суду − Великій Палаті ВС 
з мотивів відповідності вимогам частини тре-
тьої статті 125 Конституції України.

При цьому така позиція аргументується 
посиланням на підпункт 16 пункту 3 мотиву-
вальної частини рішення від 23 грудня 1997 року 
№ 7-зп КСУ, де вказано про неконституційність 
такого законодавчого врегулювання при при-

йнятті Закону України «Про Рахункову палату», 
коли Верховна Рада України по суті наділила 
своїми повноваженнями здійснення парла-
ментського фінансово-економічного контролю 
створену нею Рахункову палату, що «означало 
б перерозподіл конституційної компетенції шля-
хом прийняття Закону, що можливо тільки шля-
хом внесення змін до Конституції України відпо-
відно до розділу XIII Конституції України». 

Автори конституційного подання від 7 серпня 
2020 року, цитуючи текст вказаного рішення КСУ, 
вказують: «Наголошуючи на виключних пов-
новаженнях Верховної Ради України (пункт 14 
частини першої статті 85 Конституції України), 
«які Верховна Рада України має здійснювати 
самостійно, за допомогою парламентського 
контролю у межах, визначених Конституцією 
України» (пункт 33 частини першої статті 85 
Конституції України), КСУ у підпункті 18 пункту 3 
цього рішення вирішив, що «делегування цих 
повноважень іншому органу Конституція Укра-
їни не передбачає». А тому, делегування кон-
ституційних повноважень, якими наділена Вер-
ховна Рада України, Рахунковій палаті − органу 
який створено Законом, визнано такими, що не 
відповідають Конституції України».

Водночас слід звернути увагу на наступні 
обставини. Досліджуючи природу ВС, слід 
виходити з того, що визначення в Конституції 
України повноважень, наприклад, Президента 
України (ст. 106 Конституції України), Верховної 
Ради України (ст. 85 Конституції України) має 
вичерпний характер та не допускає розшире-
ного тлумачення, що знайшло відображення 
в низці рішень КСУ. 

Натомість при визначенні кола повноважень 
самого ВС з точки зору Основного Закону Укра-
їни, слід виходити з того, що повноваження 
Верховного Суду у тексті Конституції України, 
не відміну від повноважень Верховної Ради 
України чи Президента України, не встановлю-
ються, а врегульовані на рівні судоустрійного 
та процесуального законодавства. 

При цьому слід додатково уточнити, що 
в ході судової реформи, проведеної згідно із 
Законом України «Про судоустрій і статус судів» 
від 2 червня 2016 року, було змінено повнова-
ження ВС, що було покликано потребою т.зв. 
перезавантаження діяльності вищих судових 
органів в державі, в ході чого було створено ВС 
як новий судовий орган, на принципово нових 
засадах було здійснено добір суддівських 
кадрів, ліквідовано Вищий адміністративний 
суд України, Вищий господарський суд України, 
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Вищий спеціалізований суд України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ як судів каса-
ційної інстанції, в складі нового ВС було утво-
рено відповідні касаційні суди та ВП.

Запровадження такої досить складної, з орга-
нізаційно точки зору, внутрішньої побудови ВС 
цілком закономірно обумовило запровадження 
у складі цього судового органу окремої струк-
тури, яка б мала приводити до «єдиного зна-
менника» судову практику. Законодавець саме 
такі повноваження й поклав на ВП ВС, що слід 
визнати абсолютно виправданим кроком. 

Як вказується у Доповіді «Верховний Суд 
у цифрах і фактах за 2019 рік», «у 2019 році збе-
рігається тенденція, за якої більше 80 % справ, 
що розглядає Велика Палата, − це справи, 
в яких необхідно вирішити питання належної 
юрисдикції спору. При розгляді такої катего-
рії справ ВП ВС було остаточно сформовано 
найважливіші системні підходи в критеріях 
розмежування юрисдикційних спорів, насампе-
ред щодо визначення публічно-правової або ж 
приватноправової природи конкретних спорів. 
Сформована судова практика ВП ВС дає змогу 
ефективно вирішувати питання щодо визна-
чення належної юрисдикції спору як на стадії 
звернення особи за судовим захистом, так і під 
час розгляду в судах усіх інстанцій» [9].

Висновки і пропозиції. На підставі про-
веденого дослідження доведено, що ВП ВС 
не має ознак самостійного судового органу, 
а є лише складовою частиною ВС, оскільки: 
Указ Президента щодо суддів, які зараз входять 
до ВП, стосувався їх призначення саме до ВС; 
ці судді отримують грошове утримання, перед-
бачене для суддів ВС, правовий звʼязок судді 
ВС, у разі обрання до ВП із відповідним каса-
ційним судом ВС не переривається, оскільки 
після закінчення строку виконання повнова-
жень у ВП, суддя повертається до виконання 
обовʼязків у відповідному касаційному суді ВС, 
до якого він був призначений; судді до ВП ВС 
обираються із штатної кількості суддів відповід-
ного касаційного суду ВС, й свою чергу, обрання 
особи до ВП ВС не утворює вакантної суддів-
ської посади у відповідному касаційному суді 
ВС. Відсутність у ВП ВС самостійного статусу 
суду також додатково доводиться шляхом спів-
ставлення ознак юридичної особи із статусом 
ВП ВС і можна стверджувати, що вона: не має 
майнової відокремленості, оскільки ВП користу-
ється тим майном, яке було передано в опера-
тивне управління ВС; не може нести самостійну 
майнову відповідальність; не може самостійно 

брати участь у цивільному обороті від свого 
імені; не має самостійного рахунку в банку, не 
може самостійно від свого імені виступати пози-
вачем чи відповідачем у суді.
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Kosiuta M.V., Svyda O.G. Discussion issues of the functioning of the Grand chamber of the 
Supreme Court

The next stage in the development of the judiciary was the adoption on June 2, 2016 of the Law 
of Ukraine «On the Judiciary and the Status of Judges», according to which the Supreme Court 
(SC) was formed and created the Grand Chamber of the SC (next − GC of the SC). This resulted 
in an appeal on August 7, 2020 by 45 people’s deputies of Ukraine with a constitutional petition 
to the Constitutional Court of Ukraine, which raised the issue of the constitutionality of judicial 
and procedural legislation on the organization and activities of GC of the SC. 

The purpose of the article is to study the legal nature of GC of the SC, analysis of current legislation 
on its organization and activities for its constitutionality.

The arguments of the authors of the constitutional submission on recognizing the legislation on 
the organization and activities of the Grand Chamber of the Supreme Court as not in line with 
the Constitution of Ukraine are assessed from a critical position. In particular, it has been proven 
that the Grand Chamber of the Supreme Court does not have the features of an independent judicial 
body, but is only an integral part of the Supreme Court, since: The Decree of the President regarding 
the judges who are members of the Grand Chamber concerned their appointment specifically 
to the Supreme Court; these judges receive the allowance provided for judges of the Supreme 
Court, the legal relationship of a judge of the Supreme Court, if elected to the Grand Chamber with 
the relevant court of cassation, is not interrupted, because after the expiration of the term of office in 
the Grand Chamber, the judge returns to the performance of duties in the relevant court of cassation 
the SC to which he was assigned; judges to the Grand Chamber of the Supreme Court are elected 
from the regular number of judges of the relevant cassation court of the Supreme Court, and, in 
turn, the election of a person to the Grand Chamber of the Supreme Court does not create a vacant 
judicial position in the corresponding cassation court of the Supreme Court. The fact that the Grand 
Chamber of the Supreme Court does not have an independent court status is also additionally 
proved by comparing the characteristics of a legal entity with the status of the Grand Chamber 
of the Supreme Court and it can be argued that it: does not have property isolation, since the Grand 
Chamber uses the property that was transferred to the operational management of the Supreme 
Court ; cannot bear independent property liability; cannot independently participate in civil circulation 
on its own behalf; does not have an independent bank account, cannot independently act as a plaintiff 
or defendant in court on his own behalf.

Key words: Judiciary, Judicial Reform, Supreme Court, Grand Chamber of the Supreme Court, 
Constitutionality, Constitutional Submission.
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АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Дослідження присвячено проблематиці визначення антикорупційних зобов’язань, які 

застосовуються до юридичних осіб. Акцентовано увагу на тих зобов’язаннях, які висува-
ються до юридичної особи в цілому, а не посадових осіб юридичної особи.

Виокремлено підстави застосування  антикорупційних зобов’язань до юридичних осіб, 
залежно від їх додаткових ознак, наступним чином: 1) на юридичних осіб незалежно від їх 
диференційованих ознак застосовуються загальні зобов’язання щодо запобігання корупції; 2) 
на юридичних осіб, які є державними, комунальними підприємствами, господарськими това-
риствами та, які відповідають окремим вимогам – зобов’язання щодо прийняття Анти-
корупційної програми; 3) на юридичних осіб, у яких прийнято Антикорупційну програму – 
зобов’язання щодо призначення Уповноваженого.

Встановлено, що зобов’язання щодо прийняття Антикорупційної програми є примусо-
во-добровільним, тобто для визначених юридичних осіб – це обов’язкова умова функціону-
вання, а для інших – вибір слідування принципам демократичної та правової держави. Зазна-
чено, що юридичні особи, які на добровільній основі виконали зобов’язання щодо прийняття 
Антикорупційної програми, апріорі беруть на себе зобов’язання щодо виокремлення Уповно-
важеної особи, тому що це невід’ємний елемент Антикорупційної програми.

Визначено, що зобов’язання забезпечення розробки та вжиття заходів, які є необхідними 
та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи поля-
гає у виконанні таких обов’язків: здійснювати відповідні антикорупційні заходи; здійснювати 
заходи, які спрямовані на виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної 
особи; зобов’язати працівників юридичної особи не вчиняти та не брати участі у вчиненні 
корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю юридичної особи; зобов’язати працівників 
юридичної особи утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчи-
нити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної особи; зобов’язати пра-
цівників юридичної особи невідкладно інформувати про випадки, які можуть сприяти корупції. 

Ключові слова: юридичні особи, запобігання корупції, антикорупційні зобов’язання, анти-
корупційна програма, Уповноважений юридичної особи. 

Постановка проблеми. Діяльність з запобі-
гання корупції є одним із пріоритетних завдань 
Української держави. Реформування системи 
державного управління, з одного боку, та удоско-
налення чинного законодавства щодо запобі-
гання корупції в частині імплементації стандар-
тів Європейського Союзу – з іншого, зумовили 
необхідність теоретичного переосмислення 
ряду наукових положень в сфері запобігання 
корупції. Запобігання корупції у діяльності юри-
дичних осіб має порівняно коротку практику 
застосовування, але оновлення антикорупцій-
них заходів в частині їх поширення не лише на 
фізичних осіб, але й юридичних, потребує тео-
ретичного опрацюванню та являється нагаль-
ним напрямком пізнання в науковому аспекті. 

Актуальним є дослідження обов’язків, що вста-
новлюються для юридичних осіб у відповідності 
з оновленим антикорупційним законодавством. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематика запобігання корупції в різ-
них її специфікаціях досліджувалась у роботах 
вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема, 
таких як: Д.В. Гудков, О.Р. Дашковська, І.А. Дьо-
мін, С.А. Задорожній, О.В. Клок, Д.Г. Михай-
ленко, В.В. Нонік, Т.В. Хабарова, М.І. Хавронюк, 
О.П. Хамходера та інших. Проте, незважаючи 
на значну кількість наукових праць, яких присвя-
чено антикорупційній діяльності, питання впливу 
антикорупційного законодавства на статус юри-
дичних осіб, потребують уточнення та узагаль-
нення, що обумовлює вибір теми дослідження.
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Мета статті – дослідити антикорупційні 
зобов’язання, що застосовуються до юридич-
них осіб.

Виклад основного матеріалу. Перед тим 
як перейти до аналізу антикорупційних зобов’я-
зань, що встановлені для юридичних осіб, 
необхідно з’ясувати про яких юридичних осіб 
йдеться. Вказаний аспект нерозривно корелює 
з відповідним переліком зобов’язань. Проаналі-
зувавши положення антикорупційного законо-
давства, приходимо до висновку, що: 1) на юри-
дичних осіб незалежно від їх диференційованих 
ознак застосовуються вимоги ст. 61 Закону 
України «Про запобігання корупції»; 2) на юри-
дичних осіб, які є державними, комунальними 
підприємствами, господарськими товариствами 
(у яких державна або комунальна частка пере-
вищує 50 відсотків), де середньооблікова 
чисельність працюючих за звітний (фінансовий) 
рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового 
доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) 
за цей період перевищує сімдесят мільйонів 
гривень та тих, які виступають учасниками про-
цедури закупівлі відповідно до Закону України 
«Про публічні закупівлі», якщо вартість заку-
півлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт 
дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень – 
вимоги ст. 62 Закону України «Про запобігання 
корупції» (зобов’язання щодо прийняття Анти-
корупційної програми); 3) на юридичних осіб, 
у яких прийнято Антикорупційну програму – 
ст. 64 Закону України «Про запобігання коруп-
ції» (зобов’язання щодо призначення Уповнова-
женого) [1].

Акцентуємо увагу на тому, що у цьому дослі-
дженні зобов’язання, які висуваються до поса-
дових осіб юридичної особи як прирівняних до 
осіб, уповноважених на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування, не є пред-
метом доктринального аналізу. Йдеться про 
як про вимоги антикорупційного фінансового 
контролю, так і про обмеження, що визначені 
антикорупційним законодавством.

Загалом, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону Укра-
їни «Про запобігання корупції» на юридичних 
осіб покладено зобов’язання щодо забезпечення 
розробки та вжиття заходів, які є необхідними 
та обґрунтованими для запобігання і протидії 
корупції у діяльності юридичної особи [1].

Вказане зобов’язання полягає у виконанні 
таких обов’язків: здійснювати відповідні антико-
рупційні заходи; здійснювати заходи, які спря-
мовані на виявлення та усунення корупційних 
ризиків у діяльності юридичної особи (в тому 

числі, з залученням незалежних експертів для 
проведення аудиту); зобов’язати працівників 
юридичної особи не вчиняти та не брати участі 
у вчиненні корупційних правопорушень, пов’я-
заних з діяльністю юридичної особи; зобов’я-
зати працівників юридичної особи утримува-
тися від поведінки, яка може бути розціненою 
як готовність вчинити корупційне правопору-
шення, пов’язане з діяльністю юридичної особи; 
зобов’язати працівників юридичної особи невід-
кладно інформувати про: а) випадки підбурення 
до вчинення корупційного правопорушення, 
пов’язаного з діяльністю юридичної особи; 
б) випадки вчинення корупційних або пов’яза-
них з корупцією правопорушень іншими праців-
никами юридичної особи або іншим особами; 
в) про виникнення реального, потенційного кон-
флікту інтересів.

Однак діючим антикорупційним законом не 
виділено у положення статті права та обов’язки 
засновників та працівників юридичної особи. 
Антикорупційні права вказаних осіб визначені 
Типової антикорупційною програмою юридич-
ної особи, затвердженою рішенням НАЗК № 75 
від 02.03.2017 року [2] (далі – Типова антикоруп-
ційна програма). Так, у відповідності до п. 1 роз-
ділу V Типової антикорупційної програми засно-
вники (учасники), керівник, працівники та інші 
особи, що діють від імені юридичної особи, 
мають право: 1) надавати пропозиції щодо удо-
сконалення Антикорупційної програми; 2) звер-
татися до Уповноваженого за консультаціями 
щодо виконання Антикорупційної програми 
та роз’ясненнями щодо її положень.

Примітним є те, що зобов’язання щодо при-
йняття Антикорупційної програми є примусо-
во-добровільним. Це означає, що для визна-
чених юридичних осіб – це обов’язкова умова 
функціонування, а для інших – вибір слідування 
принципам демократичної та правової держави. 
При цьому, юридичні особи, які на добровільній 
основі виконали зобов’язання щодо прийняття 
Антикорупційної програми, апріорі беруть на себе 
зобов’язання щодо виокремлення Уповноваженої 
особи. Це пов’язано з тим, що визначення право-
вого статусу Уповноваженого є невід’ємним еле-
ментом Антикорупційної програми.

Зобов’язання про вироблення Антикорупцій-
ної програми є елементом трирівневої системи 
планування запобігання та виявлення корупції. 
Цю систему становлять:

1) засади антикорупційної політики (Антико-
рупційна стратегія), які визначаються Верхов-
ною Радою України;
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2) державна програма з виконання Антико-
рупційної стратегії, яка затверджується Кабіне-
том Міністрів України;

3) антикорупційні програми, що приймаються 
в органах влади, публічному та приватному сек-
торах. 

Антикорупційна програми є документом, який 
затверджується у органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування, юридичних 
особах публічного та приватного права.

На нашу думку, метою Антикорупційної про-
грами є вжиття додаткових і посилення існую-
чих заходів, спрямованих на ефективне і дієве 
запобігання проявам корупції в органах та під-
розділах юридичної особи, шляхом створення 
ефективної системи мінімізації виявлених 
у діяльності юридичної особи корупційних ризи-
ків, впровадження механізмів доброчесності 
та підвищення рівня довіри громадян до діяль-
ності органів та підрозділів юридичної особи.

Сфера застосування Антикорупційною про-
грами є обов’язковою для виконання усіма пра-
цівниками юридичної особи як публічного, так 
і приватного права, включаючи посадових осіб 
усіх рівнів, керівника, засновників (учасників), 
а також для усіх суб’єктів господарської діяль-
ності (філій, підрозділів, дочірніх підприємств), 
над якими вона здійснює контроль.

На законодавчому рівні сфера застосування 
Антикорупційної програми  врегульована стат-
тям 19, 62 Закону України «Про запобігання 
корупції» [1].

Частиною 1 статті 19 Закону України  «Про 
запобігання корупції» встановлено, що Анти-
корупційні програми приймаються в: Адміні-
страції Президента України, Апараті Верховної 
Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів 
України, Секретаріаті Уповноваженого Верхов-
ної Ради України з прав людини, Генеральній 
прокуратурі України, Службі безпеки Укра-
їни, міністерствах, інших центральних органах 
виконавчої влади, інших державних органах, 
юрисдикція яких поширюється на всю терито-
рію України, обласних, Київській та Севасто-
польській міських державних адміністраціях, 
державних цільових фондах – шляхом затвер-
дження їх керівниками; Апараті Ради національ-
ної безпеки і оборони України шляхом затвер-
дження Секретарем Ради національної безпеки 
і оборони України; Національному банку Укра-
їни шляхом затвердження Правлінням банку; 
Рахунковій палаті, Центральній виборчій комі-
сії, Вищій раді правосуддя, Верховній Раді 
Автономної Республіки Крим, обласних радах, 

Київській та Севастопольській міських радах, 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим шля-
хом затвердження їх рішеннями [1].

Антикорупційний закон не визначає вичерп-
ного переліку органів влади, в яких прийма-
ються антикорупційні програми, водночас вклю-
чає постійно діючі допоміжні органи, органи 
виконавчої влади, конституційні органи, органи 
місцевого самоврядування, юрисдикція яких 
поширюється на область, та містить форму-
лювання «інші державні органи, юрисдикція 
яких поширюється  всю територію України». 
До таких органів можна віднести, наприклад, 
національні комісії, які здійснюють регулювання 
у певній сфері (енергетики та комунальних 
послуг, зв’язку та інформатизації, ринків фінан-
сових послуг, цінних паперів, фондового ринку), 
НАБУ, вищі органи судової влади тощо [3].

Антикорупційна програма затверджується 
шляхом прийняття відповідного розпорядчого 
документа (розпорядження, наказ) відповід-
ним органом влади про її затвердження. На 
самій Антикорупційній програмі зазначається 
посилання на назву, дату і номер розпорядчого 
документа, яким її затверджено. Розпоряд-
чий документ підписує керівник органу влади, 
а якщо розпорядчий документ приймається 
колегіально – керівник колегіального органу. 
Антикорупційну програму підписує керівник 
уповноваженого підрозділу/уповноважена 
особа (вказується посада особи, яка підписує, 
прізвище та ініціали, проставляється особистий 
підпис). 

Антикорупційні програми підлягають пого-
дженню НАЗК, а порядок підготовки, подання 
антикорупційних програм на погодження до 
НАЗК та здійснення їх погодження визнача-
ються рішенням НАЗК № 1379 від 08 грудня 
2017 року [4].

Антикорупційні програми подаються на пого-
дження НАЗК протягом 3 робочих днів із дня 
їх затвердження, у двох примірниках (оригінал 
і завірена в установленому законодавством 
порядку копія антикорупційної програми (із 
додатками). 

Процес погодження антикорупційних програм 
складається з етапів аналізу їх положень щодо 
відповідності Закону України «Про запобігання 
корупції» [1], Методології оцінювання корупцій-
них ризиків у діяльності органів влади, затвер-
дженої рішенням НАЗК №126 від 02 грудня 
2016 року [5] та Порядку підготовки, подання 
антикорупційних програм на погодження НАЗК 
№1379 від 08 грудня 2017 року [4], а також при-
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йняття НАЗК рішень щодо погодження анти-
корупційних програм. Аналіз антикорупційних 
програм, які надійшли до НАЗК на погодження, 
здійснює структурний підрозділ апарату НАЗК, 
до повноважень якого належить організація 
роботи із запобігання та виявлення корупції.

Можна виокремити такі групи вимог, що вису-
ваються до Антикорупційних програм: 

1) загально-змістовного характеру, яких визна-
чено у профільному законодавстві (наприклад, 
щодо обов’язкових структурних складових);

2) логічно-граматичного характеру (напри-
клад, щодо зрозумілості та послідовності, одно-
значності тлумачення);

3) темпорального характеру (наприклад, 
щодо викладу змісту в теперішньому та май-
бутньому часі з зазначенням дня та/або місяця 
року, крім заходів, які здійснюються на постійній 
чи періодичній основі, під час визначення стро-
ків виконання яких вживається формулювання 
«постійно», «протягом року», «щокварталу» 
тощо).

В оприлюднених програмах уже спостеріга-
ється наявність типової помилки – непогодження 
Антикорупційної програми з колективом.  В окре-
мих випадках у наказ про затвердження Анти-
корупційної програми навіть написано 
«ознайомити посадових осіб з положенням 
Антикорупційної програми в частині, що їх сто-
сується». Програма в обов’язковому порядку 
має бути погоджена з трудовим колективом. 
Більш того повний текст Антикорупційної про-
грами повинен перебувати в постійному від-
критому доступі для працівників юридичної 
особи. Положення щодо обов’язковості дотри-
мання Антикорупційної програми включаються 
до трудових договорів, правил внутрішнього 
розпорядку юридичної особи, а також можуть 
включатись до договорів, які укладаються юри-
дичною особою.

Щодо зобов’язання про виокремлення в штаті 
юридичної особи Уповноваженого визначено 
статтею 64 Закону України «Про запобігання 
корупції».

Так, відповідно до частини першої вищеза-
значеної статті Уповноважений є посадовою 
особою юридичної особи, що призначається 
відповідно до законодавства про працю керів-
ником юридичної особи або її учасниками 
(засновниками) у порядку, передбаченому ухва-
леною антикорупційною програмою.

З аналізу змісту цієї частини антикорупцій-
ного нормативно-правового акту вбачається, 
що, по-перше, така особа має статус «посадо-

вої особи». Нормативне визначення терміну 
«посадова особа юридичної особи» закріплено 
в п. 24 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ринок при-
родного газу» [6], під нею розуміється фізична 
особа – голова або член наглядової ради, вико-
навчого органу (голова та члени колегіального 
виконавчого органу; особа, яка здійснює пов-
новаження одноосібного виконавчого органу), 
ревізійної комісії, ревізор, а також голова 
та члени іншого органу юридичної особи, якщо 
утворення такого органу передбачено статутом 
або іншим установчим документом такої юри-
дичної особи.

Крім цього, у багатьох нормативно-право-
вих актах, як законодавчих, так і підзаконних, 
закріплено термін «посадова особа», «посадові 
особи», аналіз змісту яких дає підстави для 
висновку, що в характеристиці цих осіб акцен-
тується на: а) зайнятті керівних посад (або 
заступників); б) виконанні цими особами орга-
нізаційно-розпорядчих, консультативно-дорад-
чих, адміністративно-господарських функцій (у 
тому числі виконання функцій за спеціальними 
повноваженнями).

По-друге, ця посадова особа (Уповноваже-
ний) має працювати:

1) у державному підприємстві;
2) у комунальному підприємстві;
3) державних, комунальних підприємств, 

господарських товариств (у яких державна або 
комунальна частка перевищує 50 відсотків), де 
середньооблікова чисельність працюючих за 
звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят 
осіб, а обсяг валового доходу від реалізації про-
дукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 
сімдесят мільйонів гривень;

4)  юридичних осіб, які є учасниками попере-
дньої кваліфікації, учасниками процедури заку-
півлі відповідно до Закону України «Про здійс-
нення державних закупівель», якщо вартість 
закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), 
робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів 
гривень.

По-третє, призначається на посаду Уповно-
важеного відповідна фізична особа згідно з тру-
довим законодавством України.

По-четверте, призначатись Уповноважений 
може лише двома групами суб’єктів: а) керівни-
ком однієї з перелічених вище юридичних осіб, 
на якій працює фізична особа, що признача-
ється як Уповноважений; б) учасниками (засно-
вниками) відповідних юридичних осіб. 

По-п’яте, порядок призначення такої особи 
обов’язково має бути закріплений в ухваленій 
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в цій юридичній особі антикорупційній програмі. 
На вказаний недолік у діяльності районних дер-
жавних адміністрацій зазначається в Інформа-
ції щодо утворення (визначення) уповноваже-
них підрозділів (уповноважених осіб) з питань 
запобігання та виявлення корупції у відповідних 
структурах станом на 01 січня 2018 року, який 
розміщений на офіційному сайті НАЗК.

Вимоги до Уповноваженого встановлюється 
у ч. 2 ст. 64 Закону України «Про запобігання 
корупції», відповідно до якого Уповноваженим 
може бути фізична особа, яка здатна за своїми 
діловими та моральними якостями, професій-
ним рівнем, станом здоров’я виконувати відпо-
відні обов’язки.

Крім цього, вважаємо за необхідне звернути 
увагу, що первісна редакція статті встановлю-
вала також деякі інші вимоги, зокрема віковий 
та професійний цензи. Однак Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення діяльності 
Національного антикорупційного бюро України 
та Національного агентства з питань запобі-
гання корупції» від 12 лютого 2015 року №198-
VIII [7] вказані цензи скасовано.
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Maslova Ya. I. Аnti-corruption obligations regarding legal entities
The study is devoted to the issue of defining anti-corruption obligations that apply to legal entities. 

Attention is focused on those obligations that are put forward to the legal entity as a whole, and not 
to the officials of the legal entity.

The grounds for applying anti-corruption obligations to legal entities, depending on their additional 
features, are distinguished as follows: 1) general obligations to prevent corruption are applied to 
legal entities regardless of their differentiated features; 2) on legal entities that are state, communal 
enterprises, business associations and that meet certain requirements - an obligation to adopt 
the Anti-Corruption Program; 3) for legal entities that have adopted the Anti-corruption program - 
obligations regarding the appointment of the Commissioner.

It was established that the obligation to adopt the Anti-Corruption Program is compulsory 
and voluntary, that is, for certain legal entities it is a mandatory condition for functioning, and for 
others it is a choice to follow the principles of a democratic and legal state. It is noted that legal 
entities that have voluntarily fulfilled their obligations to adopt the Anti-Corruption Program, a priori 
undertake the obligation to separate the Authorized Person, because this is an integral element 
of the Anti-Corruption Program.

It was determined that the obligation to ensure the development and implementation of measures 
that are necessary and justified for the prevention and counteraction of corruption in the activity 
of a legal entity consists in the fulfillment of the following duties: to implement appropriate anti-
corruption measures; implement measures aimed at identifying and eliminating corruption risks in 
the activity of a legal entity; to oblige the employees of the legal entity not to commit and not to 
participate in the commission of corruption offenses related to the activities of the legal entity; to 
oblige the employees of the legal entity to refrain from behavior that can be considered as readiness 
to commit a corruption offense related to the activity of the legal entity; to oblige employees of a legal 
entity to immediately inform about cases that may contribute to corruption.

Key words: legal entities, prevention of corruption, anti-corruption obligations, anti-corruption 
program, Authorized person of a legal entity.



Серія: Право, 2021 р., № 4 (74)

165© Вовк П. В., 2021

УДК 342.95
DOI https://doi.org/10.32840/1813-338X-2021.4.26

П. В. Вовк
Голова Окружного адміністративного суду м. Київ,

кандидат юридичних наук
orsid.org/ 0000-0002-8187-1849

ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ НАРИС СТАНОВЛЕННЯ 
КОНЦЕПТУ «ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА 
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА»
У науковій статті відзначається, що методологічний та науково-теоретичний потенціал 

категорії «адміністративна процесуальна форма» дозволяє говорити, що встановлення її 
змісту, сутності, надання загальновизнаного поняття, дозволить вирішити проблеми гар-
монізації вітчизняного судочинства із світовими стандартами, оптимізувати структуру 
судового захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб в адміністративному судочин-
стві, підвищить доступність та ефективність адміністративного правосуддя. Концепт 
«адміністративна процесуальна форма» пройшов досить довгий та складний шлях станов-
лення та розвитку, він викристалізувся з поняття «процесуальна форма», яка проходила своє 
становлення ще в радянській період. Наступним етапом в становленні концепції адміністра-
тивної процесуальної форми стали надбання в галузі кримінального та цивільного процесів, 
завдяки яким було обрано напрямок та підхід подальших наукових досліджень (вузький підхід 
до розуміння судової процесуальної форми) Як наслідок, встановлено, що процесуальна форма 
адміністративного судочинства як відносно нова категорія юриспруденції увібрала в себе усі 
надбання різних процесуальний галузей права. Однак, в сухому залишку у науковому дискурсі 
ми маємо плюралізм думок, підміну понять, особливо це стосується такої тріади як «адміні-
стративна процесуальна форма, «адміністративна процедура» та «адміністративне про-
вадження», розмивання меж між поняттями процес взагалі та процесуальна форма зокрема. 
Встановлено, що не дивлячись на досить різноманітні підходи до розуміння адміністративної 
процесуальної форми, у науковій юридичній літературі досі не має єдиного, загальновизна-
ного визначення процесуальної форми адміністративного судочинства. Не дивлячись на те, 
що в науці вже робилася спроба виокремити історичні періоди наукової думки щодо розуміння 
адміністративної процесуальної форми, мінливість та динамічність адміністративного 
судочинства дозволяють нам доповнити, розширити та вдосконалити запропоновану сис-
тематизацію. Визначено, що існує нагальна необхідність визначення процесуальної форми 
адміністративного судочинства як ключової категорії адміністративного права і процесу як 
на теоретичному рівні так і в правовому вимірі.

Ключові слова: адміністративна процесуальна форма, ґенеза досліджень адміністра-
тивної процесуальної форми, господарська процесуальна форма, кримінальна процесуальна 
форма, цивільна процесуальна форма, юридична процесуальна форма.

Постановка проблеми. Методологічний 
та науково-теоретичний потенціал категорії 
«адміністративна процесуальна форма» доз-
воляє говорити, що встановлення її змісту, 
сутності, надання загальновизнаного поняття, 
дозволить вирішити проблеми гармонізації 
вітчизняного судочинства із світовими стандар-
тами, оптимізувати структуру судового захисту 
прав та інтересів фізичних і юридичних осіб 
в адміністративному судочинстві, підвищить 
доступність та ефективність адміністративного 
правосуддя. Саме тому вітчизняна науково-те-

оретична доктрина має бути упорядкована, сис-
тематизована з метою створення логічної нау-
кової бази адміністративного судового процесу 
України.

Питання самостійності та відокремлено-
сті адміністративної процесуальної форми як 
основи адміністративного судочинства обу-
мовлене необхідністю забезпечення захисту 
порушених або оспорюваних прав громадян 
і організацій у сфері адміністративних та інших 
публічних правовідносин. В юридичній науці, не 
дивлячись на значну кількість розвідок у цьому 
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напрямі, концепт «процесуальна форма» зага-
лом та «адміністративна процесуальна форма» 
зокрема ще не має чіткого змістовного напов-
нення, а запропоновані в спеціальній літературі 
формулювання є не чіткими та досить часто 
підміняють собою зміст інших правових явищ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Не дивлячись на те, що юридична процесу-
альна форма є властивістю будь-якого юри-
дичного процесу, законодавець жодного разу 
не закріпив її нормативно-правове визначення. 
Саме тому питання що поняття, розуміння, змі-
сту, ознак викликали та й досі викликають нау-
кову полеміку, причому не тільки в галузі від-
носно нового адміністративного судочинства, 
але й у здавалося б сформованих сферах кри-
мінального, цивільного та господарського про-
цесів.

Науковий дискурс щодо процесуаль-
ної форми судового процесу розпочався 
з робіт С.І. Вікторського, Н.В. Давидова, 
Ю.М. Грошевого, П.С. Елькінда, П.А. Лупинської, 
П.І. Люблінського, М.С. Мельника, М.М. Михе-
єнка, А.А. Павлишина, В.А. Случевського, 
П.Ф. Розіна, П.Ф. Пашкевича, Н.Н. Полянського, 
Р.Д. Рахунова, М.С. Строговича, Т.В. Трубніко-
ва,І.Я. Фойницького, М.Л. Якуба та ін. Ці дослі-
дження стосуються загальної теорії процесуаль-
ного права та є важливими й для вітчизняного 
адміністративного судового процесу. У галузі 
власне адміністративного процесу слід від-
значити праці: В.Б. Авер’янова, А.М. Апарова, 
Д.М. Бахраха, В.М. Бевзенка, Ю.П. Битяка, 
Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, 
О.В. Кузьменко, Д.М. Лук’янця, О.І. Миколенка, 
О.В. Музи, Ю.С. Педька, В.Г. Перепелюка, 
М.М. Тищенка та інших. 

Безпосередньо процесуальні форми різнови-
дів адміністративних проваджень стали предме-
том досліджень І.В. Завальнюка (спрощене про-
вадження), М.М. Аракеляна, О.В. Бачернікова, 
О.В. Євсікової, О.А. Журавського, В.О. Коваль, 
І.А. Малярчук, К.В. Мінаєвової, Я.С. Рябченка, 
Т.М. Савон, М.І. Смоковича, А.В. Шалангінової 
та інших (особливі провадження), Д.В. Роженка, 
М.І. Цуркана (письмове провадження), Д.В. Куз-
нецова (скорочене провадження), Черникової 
А.О. (диференціація процесуальної форми 
в адміністративному судочинстві). Серед моно-
графічних здобутків останніх років, в яких 
розглядаються, зокрема й питання розвитку 
адміністративного судочинства в історичній 
ретроспективі, слід згадати роботи І.О. Богома-
зової, І.А. Качура, О.І. Корчинського. Однак від-

сутність єдиного, загальноприйнятого підходу 
до розуміння адміністративної процесуальної 
форми, що властива адміністративному судо-
чинству, робить цю тему вкрай актуальною. 

Метою статті є систематизація існуючих 
точок зору на процесуальну форму судового 
процесу, та через цю призму дослідження нау-
кового дискурсу щодо адміністративної проце-
суальної форми. 

Виклад основного матеріалу. Поняття 
«процесуальна форма» має як міжгалузеве, 
так і загальнотеоретичне значення, оскільки 
є родовим стосовно видових понять «цивільна 
процесуальна форма», «кримінально-проце-
суальна форма» та «адміністративно-проце-
суальна форма». Проблема процесуальної 
форми судочинства є предметом наукового 
пошуку ще з часів судової реформи 1864 року 
[101, с. 278]. Підходи до розуміння процесуаль-
ної форми, як зазначалося вище, були в центрі 
багатьох досліджень, як в галузі теорії права 
(концепт «процесуальна форма» розуміється 
як певна сукупність однорідних вимог до про-
цедури, якої повинні дотримуватися всі учас-
ники процесу, метою якої є досягнення певного 
визначеного матеріально-правового резуль-
тату [Цит. За8]), так і у галузях кримінального, 
цивільного, господарського процесів. Тому при 
окреслені означеної проблематики не обмежи-
мося суто адміністративно-процесуальним нау-
ковим надбанням. 

Перші основні вітчизняні дослідження, при-
свячені юридичній процесуальні формі, прово-
дилися за радянських часів. Так, проблематика 
процесуальної форми знайшла своє відобра-
ження у працях таких учених як С.А. Голунський, 
С.М. Абрамов, М.С. Строгович, А.Ф. Клейнман, 
Д.М. Чечот, І.С. Самощенко, Г.І., П.Є. Недбайло, 
Г.І. Петров, В.Д. Сорокін, В.А. Лорія, В.М. Горше-
ньов, В.М. Карташов та ін. У роботах зазначе-
них авторів сформувалося два основні підходи 
до розуміння цієї правової категорії – широкий 
та вузький, які досі розглядаються та обґрун-
товуються у сучасній юридичній літературі, 
переважно кримінального та адміністративного 
спрямування.

Прихильники широкого підходу, що сформу-
вався у загальній теорії права у 70-х рр. мину-
лого століття (В.М. Горшеньов П.Е. Недбайло, 
В.І. Тертишніков, Э.А. Пушмин) і був підтрима-
ний більшістю представників адміністратив-
но-правової науки (Н.Г. Саліщева, В.Д. Соро-
кін, Є.В. Додін, А.Б. Зеленцов, О.А. Ястребов), 
розглядають процесуальну форму як складову 
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частину не тільки судової, а й будь-який інший 
правозастосовної діяльності.

Відповідно до вузького підходу, засновни-
ками якого слід вважати представників радян-
ської юридичної науки процесуального права 
(С.М. Абрамов, Н.А. Чечіна, І.А. Жеруоліс, 
К.С. Юдельсон, А.А. Добровольський, А.Л. Рів-
лін та ін.), процесуальна форма є однією з сут-
тєвих ознак, що відрізняють суд і судову діяль-
ність від інших органів держави та їх діяльності. 
Зазначимо, що сучасна вітчизняна доктрина 
адміністративного процесу пішла саме за цим 
шляхом: адміністративна процесуальна форма 
розглядається як частина адміністративного 
судочинства.

Тож можна сказати, що у радянські часи 
розуміння процесуальної форми традиційно 
розглядалося в контексті діяльності юрисдик-
ційних органів держави і лише в плані вирі-
шення правових спорів і розгляду справ про 
правопорушення. Так, С. Голунський відзначав, 
що, якщо для судів дотримання процесуальних 
правил є неодмінною умовою їхньої діяльності, 
то для адміністративних органів будь-які проце-
дурні правила не мають такого суттєвого зна-
чення, бо їхня повсякденна діяльність потребує 
оперативного керівництва, яке конкретизується 
залежно від обстановки [Цит. за 2]. У свою 
чергу, М. Гурвіч писав, що цивільне процесу-
альне право є формою примусового здійснення 
цивільно-правових обов'язків, формою захисту 
суб'єктивних прав, коли правописи, що міс-
тяться в нормах права, не виконуються зобов'я-
заними особами добровільно» [Цит. за 12].

Цікавою є позиція С. Алексеєва, який вважав, 
що об'єднання юридичних процедур діяльності 
всіх державних органів під «егідою» процесу 
знекровлює, вихолощує це багате і змістовне 
поняття і що не всяка врегульована правом 
процедура вчинення юридичних дій може бути 
визнана процесом у тому спеціальному юри-
дичному сенсі, який історично склався та при-
йнятий у законодавстві, на практиці, в науці 
[Цит. за 5].

Однак на противагу цьому твердженню, слід 
навести думку В.Г. Горшеньова, який визначав 
процесуальну форму як сукупність однорідних 
процедурних вимог, що висуваються до дій 
учасників процесу і спрямовані на досягнення 
певного матеріально-правового результату 
[Цит. за 5]. Він підкреслював, що процесуальна 
форма має місце в усіх сферах, в яких процесу-
альні норми регулюють дії суб’єктів суспільного 
життя. В. Горшеньов також зазначав, що «будь-

яка галузь матеріального права викликає до 
життя відповідні процесуальні норми, оскільки 
для реалізації його норм необхідна певна пра-
возастосовна діяльність уповноважених на 
це суб’єктів» [Цит. за 5]. Для нас це важливо 
в аспекті поширення категорії «процесуальна 
форма» як на позовну та і непозовну форми 
адміністративного судочинства. 

Категорія «кримінально-процесуальна 
форма» також розумілася у широкому та вузь-
кому значеннях. Так, у радянські часи група 
авторів продемонструвала підхід ототожнення 
процесуальної форми з кримінально-процесу-
альним правом. В.М. Шпілєв, зауважував, що 
внутрішня правова форма кримінального про-
цесу (процесуальні відносини) і зовнішня про-
цесуальна форма (форма процесуальної про-
цедури) тісно зв’язані між собою і утворюють 
щось єдине [Цит. за: 2].

Взагалі, флагманом у розумінні кримі-
нально-процесуальної форми на той час був 
М.С. Строгович, який вважав, що криміналь-
но-процесуальна форма – це сукупність умов, 
встановлених процесуальним законом для вчи-
нення органами слідства, прокуратури та суду 
тих дій, якими вони здійснюють свої функції 
у галузі розслідування та вирішення, а також 
для вчинення громадянами, які беруть участь 
у провадженні у кримінальній справі, тих дій, 
якими вони здійснюють свої права та виконують 
обов'язки» [Цит. за: 12]. У свою чергу, Б.А. Гал-
кин зводив сутність процесуальної форми до 
регламентації застосування державного при-
мусу щодо осіб, які скоїли протиправне діяння 
[Цит. за: 5]. Видатний науковець М.А. Якуб роз-
глядав процесуальну форму як сукупність вста-
новлених процесуальним законом умов, у яких 
здійснюється як діяльність загалом, так і кожна 
окрема процесуальна дія (чи комплекс таких 
дій) і ухвалюється кожне рішення у справі, яким 
зазначається зв’язок і послідовність запро-
ваджуваних дій і прийнятих рішень. Процесу-
альна форма (процесуальний порядок) утво-
рює детально врегульоване стійне юридичне 
визначення, суворо обов’язковий стабільний 
правовий режим діловодства [Цит. за: 9].

Досліджуючи поняття процесуальної форми, 
Мельник С.М. [3, с. 6-7]. визначає її, як визна-
чену кримінально-процесуальним правом 
та регламентовану законом певну систему про-
цесуальних інститутів і правил, а також послі-
довність стадій кримінального процесу і сутність 
процесуальних вимог, що висуваються до учас-
ників кримінального судочинства. У свою чергу, 
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Л.Н. Лобойко визначає, що кримінально-про-
цесуальна форма являє собою встановлений 
законом порядок судочинства в цілому, а також 
порядок окремих процесуальних дій і прийняття 
окремих процесуальних рішень [2, с. 19].

А.В. Чугаєвська вважає, що кримінальна 
процесуальна форма – це певний порядок, 
закріплений та чітко визначений у законі, який 
стосується змісту юридичних процедур, умов, 
гарантій, що забезпечують вирішення завдань 
кримінального судочинства, та якого повинні 
дотримуватись всі учасники кримінального про-
цесу [12]. 

З огляду на вище викладені позиції науков-
ців, ми можемо відзначити, що усі вчені, сло-
весно по-різному висловлювали свою думку, 
але були одностайні в тому, що його обов'язко-
вою ознакою є особлива процесуальна форма, 
що дозволяє забезпечити реальний захист 
прав громадян та організацій, залучених до 
судового процесу, та мінімізувати можливості 
свавілля з сторони як держави та її органів, так 
і його учасників, у тому числі самого суду, шля-
хом детальної регламентації порядку розгляду 
та вирішення судових справ, провадження 
окремих процесуальних дій та певною мірою 
послідовності їх здійснення, а також вичерпної 
регламентації процесуальних прав та обов'яз-
ків кожного з суб'єктів складних процесуальних 
відносин.

У свою чергу у юридичній літературі цивільна 
процесуальна форма визначається як нор-
мативно встановлений порядок відправлення 
правосуддя у цивільних справах (М.А. Вікут, 
І.М. Зайцев, М.С. Шакарян, К.С. Юдельсон) 
та як сукупність правил, умов відправлення 
правосуддя (Д.М. Чечот, Н.А. Чечина, М.А. Гур-
віч, А.В. Ціхоцький).

Зазначимо, що цивільна процесуальна 
форма як правова категорія не набула чіткого 
визначення у науковій юридичній літературі. 
З 70-х років XX століття у науковій процесу-
альній літературі радянського періоду роз-
горнулася затяжна дискусія про необхідність 
виділення цивільної процесуальної форми як 
однієї з базових наукових категорій цивільного 
процесу. Більше того, ці суперечки набули між-
дисциплінарний характер, оскільки постало 
питання про поширення категорії процесуаль-
ної форми на відносини, які аж ніяк не пов'язані 
з розглядом спору в суді. Ці думки втілилися 
в широкому [Цит. за: 4, с. 246-247;] та вузькому 
[12, с. 61-86] підходах до розуміння цивільної 
процесуальної форми.

На теперішній час триває полеміка з приводу 
розуміння цивільної процесуальної форми, 
проте в контексті застування концептуальних 
засад до поняття адміністративної процесуаль-
ної форми можна виокремити такі визначення. 
Так, О. Єгорова під цивільно-процесуаль-
ною формою розуміє встановлений нормами 
цивільного процесуального права і реалізо-
ваний у цивільно-процесуальних відносинах 
згідно з принципами цивільного процесуального 
права порядок здійснення правосуддя у цивіль-
них справах з метою захисту дійсно поруше-
ного або оспореного суб’єктивного права або 
охоронюваного законом інтересу, що харак-
теризується системністю і наданням гарантій 
учасникам процесу [Цит. за: 9]. В. Тертишніков 
вважає, що в механізмі регулювання цивільного 
процесуального права процесуальна форма 
посідає проміжне становище між нормами 
права й процесуальною діяльністю [9, с. 9]. 
Учений зазначає, що цивільна процесуальна 
форма надає правовий зміст, правове значення 
поведінці учасників процесу. Він ототожнює 
цивільну процесуальну форму з моделлю будь-
якої цивільної справи.

І. Татулич пропонує розуміти під цивільною 
процесуальною формою передбачений нор-
мами цивільного процесуального законодав-
ства процесуальний порядок учинення судом, 
особами, які беруть участь у справі, іншими 
учасниками цивільного процесу процесуальних 
дій у процесі розгляду й вирішення цивільної 
справи, а також оформлення таких дій у проце-
суальних документах [8, с. 169]. На противагу, 
Л. Мокроусова відмічає, що «під спеціальною 
цивільною процесуальною формою як юридич-
ною конструкцією слід розуміти таку процесу-
альну форму, за посередництвом якої здійсню-
ється оптимальне і раціональне законодавче 
регулювання процедури правильного і своєчас-
ного розгляду і вирішення непозовних категорій 
цивільних справ» [Цит. за: 9, c. 16–17].

У свою чергу, О.М. Перунова вважає, що 
поняття, характер та особливості процесуальної 
форми, як і будь-якої іншої форми, визначаються 
тим змістом, який вона приймає. Оскільки проце-
суальна форма – це форма судової діяльності 
й відносин, виникаючих із цієї діяльності, її особ-
ливості визначаються змістом діяльності суду.

У науці господарського процесу з приводу 
розуміння господарської процесуальної форми 
також висловлюються різноманітні міркування. 
Найбільш поширеною позицією стала думка 
К.І. Комісарова, який визначив основу уявлення 
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про ознаки процесуальної форми: норматив-
ність, беззаперечність, системність та уні-
версальність [Цит. за: 9]. Позиція К.І. Коміса-
рова активно підтримується в науці, зокрема 
аналогічні думки висловили С.В. Васильєв, 
В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребель-
ний, Д.М. Лук’янець, В.В. Ярков.

На думку А. Латкін, арбітражна процесуальна 
форма – це складне правове утворення, що 
є системою вимог, адресованих арбітражному 
процесу як діяльності з вирішення економіч-
них спорів, яке становить єдність внутрішньої 
і зовнішньої сторони, реалізується через зміст 
процесуальних відносин (внутрішня сторона), 
і єдність арбітражного процесу стосовно інших 
правових явищ (зовнішня сторона), характери-
зується динамізмом і мінливістю у рамках видів, 
стадій і інститутів судочинства [Цит. за: 8]. При 
цьому правильним є акцент А. Латкіна на тому, 
що процесуальна форма є мінливою і в аспекті 
різних проваджень, і в аспекті стадій кожного 
з таких проваджень. 

Слушною є думка С. Щербак, яка відзначила, 
що процесуальна форма є фундаментальною 
проблемою юриспруденції й постійним предме-
том дискусії у правознавстві [13].

Тож процесуальна форма адміністративного 
судочинства як відносно нова категорія юри-
спруденції увібрала в себе усі вищенаведені 
надбання різних процесуальний галузей права. 
Але не можна говорити про цілком позитивний 
досвід такого запозичення. В сухому залишку, 
ми маємо плюралізм думок, підміну понять, 
особливо це стосується адміністративної про-
цедури та адміністративного провадження, 
розмивання меж між поняттями процес взагалі 
та процесуальна форма зокрема. 

О.І. Миколенко цілком обґрунтовано виокре-
мив чотири етапи розвитку наукової думки 
щодо адміністративної процесуальної форми 
в історичному контексті [4]. Так автор запропо-
нував: перший період з середини 70-х рр. ХХ 
ст. по 1996 рік, коли про процесуальну форму 
в наукових працях все частіше згадують при 
характеристиці адміністративно-юрисдикційних 
проваджень і діяльності органів державного 
управління. При цьому процесуальна форма 
розглядається як одне з основних понять юри-
дичного процесу чи як особлива «наукова юри-
дична конструкція» (В.М. Горшеньов, Ю. І. Мель-
ников, П. Є. Недбайло і ін); другий період з 1997 
по 2005 рр., коли переважна більшість праць 
з питань адміністративного права і процесу 
була присвячена обґрунтуванню необхідності 

створення в Україні адміністративної юстиції 
та визначенню переліку тих справ, які адміні-
стративні суди повинні були розглядати після їх 
створення (Ю. В. Георгієвський, Ю.С. Педько, 
В.Г. Перепелюк, О.І. Шостенко і ін.); третій 
період з 2006 по 2010 рр., коли процесуальна 
форма як категорія адміністративного права 
і процесу не досліджувалась, а вся науково-до-
слідна діяльність проводилась за двома напря-
мами: перший був зосереджений на розкритті 
змісту поняття «адміністративний процес» 
та його співвідношенні з поняттям «адміні-
стративна процедура» (А.Т. Комзюк, О.В. Кузь-
менко, Р.О. Куйбіда і ін.), а другий, уникаючи 
ґрунтовних теоретичних розробок, в основ-
ному характеризував специфіку практичної 
діяльності адміністративних судів та практичні 
аспекти адміністративного процесуального 
регулювання адміністративного судочинства 
(О.В. Анпілогов, К.О. Клименко, А.О. Неугодні-
ков і ін.); і нарешті, четвертий етап з 2011 року 
по 2018 р. (коли власне автором и була запро-
понована наведена періодизація) – серед нау-
ково-дослідних праць з проблем адміністратив-
ного судочинства з’явилися роботи з високим 
рівнем теоретичного обґрунтування, напри-
клад, присвячені принципам адміністративного 
судочинства, судовому розсуду в адміністратив-
ному судочинстві, примусу та примусовим захо-
дам в межах адміністративного судочинства, 
інституту доказування в адміністративному 
судочинстві тощо (С.А. Бондарчук, О.І. Сеньків, 
О. Р. Трещова і ін.). Серед таких робіт, з’явилися 
і перші праці, які почали використовувати тер-
мін «процесуальна форма» та розкривати його 
зміст з урахуванням специфіки адміністратив-
ного судочинства (наприклад, І. М. Завальнюк, 
О. І. Миколенко і Ю. Л. Шеренін). Але слід від-
значити, що єдиний підхід в межах теорії адміні-
стративного процесу так і не був сформований 
щодо поняття «процесуальна форма в адміні-
стративному судочинстві» [4, с. 51–52].

Погоджуючись з наведеною періодизацією, 
вважаємо за можливість доповнити її вже 
новими роботами, присвяченими адміністра-
тивному судочинству взагалі та його процесу-
альній формі зокрема. Так, слід навести наукові 
праці таких вчених: Корінний С. О. дисертація 
к.ю.н. «Впровадження медіації в адміністратив-
ний процес України» (2019 р.), Бортнікова А.Г., 
дисертація к.ю.н. «Правові засади застосування 
медіації як способу вирішення публічно-пра-
вових спорів», Палій Є.А. дисертація к.ю.н. 
«Спрощені провадження в адміністративному 
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судочинстві України» (2019 р), Білоус О. В., 
дисертація д.ю. н. «Поняття та категорії адмі-
ністративного судочинства: людиноцетричні 
та аксіологічні аспекти тлумачення» (2020 р.); 
Миколаєць В.А., дисертація д.ю.н. «Концепту-
альні основи зразкових та типових справ у адмі-
ністративному судочинстві» (2020 р.), Мінка 
Т.П. , Палій Є.А. Спрощені провадження в адмі-
ністративному судочинстві України (2021 р.), 
Сорочко Н.В., дисертація к.ю.н. «Способи судо-
вого захисту в адміністративному судочинстві 
України» (2021 р.), Токарєва К.С., дисертація 
д.ю.н. «Адміністративно-правове регулювання 
медіації: сучасний стан та тенденції розвитку» 
(2021 р.), Будзик Б.В. дисертація к.ю.н. «Діяль-
ність адміністративних судів України в сучасних 
умовах: адміністративно-правова характерис-
тика» (2021 р.).

Як зазначалося вище, на теперішній час 
у науковій юридичній літературі досі не має єди-
ного, загальновизнаного визначення процесу-
альної форми адміністративного судочинства. 
Так, О. Миколенко вважає, що «поняття «про-
цедурний (процесуальний) порядок» та «проце-
дурна (процесуальна) форма» слід розглядати 
як тотожні поняття, адже і перше, і друге харак-
теризують статичні явища в юридичній проце-
дурі та юридичному процесі» [5, c. 189]. З огляду 
на це О. Миколенко робить висновок, що проце-
дурну форму можна визначити як встановлений 
процедурними нормами порядок (стан, лад), 
у межах якого здійснюється послідовна діяль-
ність суб’єктів процедури та дії інших учасників 
процедури.

З точки зору В.Г. Перепелюка [6, с. 18-19] 
«адміністративно-процесуальна форма» як 
категорія теоретично найбільш плідна, коли 
вона розкривається через сукупність рис своє-
часності способу зовнішнього прояву окремих 
вчинків учасника чи лідируючого суб'єкта (орга-
нізатора) розгляду. Натомість, Е.В. Демський 
підкреслює, що адміністративна процесуальна 
форма є невід’ємною стороною адміністратив-
ного процесуального права взагалі та адміні-
стративних проваджень, зокрема [1, с. 22-23]. 

І.О. Розумвважає, що адміністративно – 
процесуальна формаявляє собою єдиний, уні-
фікований та чітко визначений нормами адмі-
ністративно – процесуального права порядок 
діяльності адміністративних судів та взаємо-
пов’язаної з нею діяльності осіб, які беруть 
участь в справі та інших учасників адміністра-
тивного процесу, щодо розгляду та вирішення 
публічно – правових спорів, котрий утворює 

врегульований особливий правовий режим про-
вадження в адміністративних справах та охо-
плює гарантії забезпечення першої (адміністра-
тивно – процесуальної діяльності), а також 
процесуальний статус суб’єктів адміністратив-
ного процесу [7]. 

А. Черникова процесуальну форму судо-
чинства розглядає як правову категорію про-
цесуального права, теоретичну абстрактну 
конструкцію. В адміністративному судочинстві 
вона передбачає нормативно-правову закрі-
пленість процедур його здійснення (виконання 
процесуальних дій і прийняття процесуальних 
рішень) та умов (об’єктивних і суб’єктивних), 
що сприяють дотриманню цих процедур і вирі-
шенню його завдань [11, с. 62].

Немає сумнівів, що адміністративна проце-
суальна форма – явище складне. Звідси й такі 
суттєві відмінності у поглядах, що характеризу-
ють її сутність та зміст. Однак, дилема вибору 
конструктивної основи процесуальної форми 
полягає у її визначенні або як системи вимог, 
встановлених нормами процесуального права, 
або як характеристики фактичної сторони 
самого адміністративного судового процесу.

Висновки. Таким чином, систематизація 
думок вчених з приводу розуміння адміністра-
тивної процесуальної форми демонструє, що: 
по-перше, не дивлячись досить різноманітні 
підходи до розуміння адміністративної процесу-
альної форми, у науковій юридичній літературі 
досі не має єдиного, загальновизнаного визна-
чення процесуальної форми адміністративного 
судочинства; по-друге, досить багато авторів 
у своїх визначення та формулюваннях підмі-
няюсь зміст інших правових явищ (процесу, 
процедур, проваджень); по-третє, не викликає 
сумнівів нагальна необхідність визначення про-
цесуальної форми адміністративного судочин-
ства як ключової категорії адміністративного 
права і процесу. Цілком зрозуміло, що подальші 
наукові пошуки будуть присвячені визначенню 
поняття адміністративна процесуальна форма, 
її змісту, режимові та структурним елементам. 
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Vovk V. P. Historiographic essay on the formation of the procedural form of administrative 
proceedings

The scientific article notes that the methodological and scientific-theoretical potential of the category 
“administrative procedural form” allows us to say that establishing its content, essence, providing 
a universally recognized concept will allow solving the problems of harmonizing the domestic 
judiciary with world standards, optimizing the structure of judicial protection of the rights and interests 
of individuals and legal entities in administrative proceedings, will increase the accessibility 
and effectiveness of administrative justice. The concept of "administrative procedural form" has 
gone through a rather long and complex path of formation and development, it crystallized from 
the concept of "procedural form", which was formed back in the Soviet period. The next stage 
in the formation of the concept of the administrative procedural form was the acquisitions in 
the field of criminal and civil proceedings, thanks to which the direction and approach of further 
scientific research was chosen (a narrow approach to understanding the judicial procedural 
form). As a result, it was established that the procedural form of administrative proceedings as 
a relatively new category jurisprudence has absorbed all the assets of various procedural branches 
of law. However, in the dry residue in the scientific discourse, we have a pluralism of opinions, 
a change of concepts, especially this applies to such a triad as "administrative procedural form, 
"administrative procedure" and "administrative proceedings", blurring the boundaries between 
the concepts of process in general and procedural form in particular. It has been established that 
despite quite diverse approaches to understanding the administrative procedural form, there is still 
no single, universally recognized definition of the procedural form of administrative proceedings in 
the scientific legal literature. Despite the fact that science has already made an attempt to single out 
historical periods of scientific thought regarding the understanding of the administrative procedural 
form, the variability and dynamism of administrative proceedings allow us to supplement, expand 
and improve the proposed systematization. It was determined that there is an urgent need to define 
the procedural form of administrative proceedings as a key category of administrative law and process 
both at the theoretical level and in the legal dimension.

Key words: administrative procedural form, genesis of studies of administrative procedural form, 
economic procedural form, criminal procedural form, civil procedural form, legal procedural form.
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ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ 
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ЗЛОЧИНІВ
На початковому етапі розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочин-

ними групами важливою є оцінка наявної вихідної інформації про вчинення злочину та вра-
хування слідчої ситуації, яка склалася. Слідча ситуація у криміналістиці визначається як 
сукупність умов у ході розслідування злочину. Вона є основою для планування розслідування, 
визначення слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів, які необхідно провести пер-
шочергово та на наступному етапі розслідування, а також побудови, підтвердження або 
спростування слідчих версій в залежності від отриманої інформації про вчинений злочин.

Планування на початковому етапі є тактичною організацією досудового розслідування, 
яке спрямоване на визначення порядку проведення слідчих (розшукових) дій та оператив-
но-розшукових заходів, що визначається у відповідності до специфіки вчиненого злочину 
та характеру отриманої первинної інформації про злочин. Планування розслідування зло-
чинів, що вчиняються транснаціональними організованими злочинними групами, має певні 
особливості: 1) мисленева діяльність під час планування має складний характер, обумовле-
ний вчиненням групових злочинів, необхідністю встановлення ролі і функцій кожного учасника 
організованої злочинної групи; 2) у ході планування визначаються напрямки розслідування 
і здійснюється розділення завдань цілої серії злочинів, вчинених організованим злочинним 
угрупуванням; 3) при плануванні враховується базова злочинна спрямованість злочинного 
угрупування; 4) планування передбачає наявність чіткої взаємодії слідчих з оперативними 
підрозділами; 5) ефективним є спільне планування діяльності слідчих і оперативних підроз-
ділів при наявності необхідної координації; 6) єдині планові начала забезпечуються спільними 
нарадами слідчих і оперативних підрозділів; 7) необхідним є планування серії слідчих (розшу-
кових) дій (наприклад, серії допитів підозрюваних, групових обшуків та ін.); 8) важливе зна-
чення має планування провадження тактичних операцій (оптимальних слідчих (розшукових) 
дій, оперативно-розшукових і організаційних заходів).

Ключові слова: злочин, транснаціональні злочини, планування розслідування, типові 
слідчі ситуації, типові слідчі версії. 

Постановка проблеми. На початковому 
етапі розслідування злочинів, що вчиняються 
організованими злочинними групами важливою 
є оцінка наявної вихідної інформації про вчи-
нення злочину та врахування слідчої ситуації, 
яка склалася. Це є основою для планування 
розслідування, визначення слідчих (розшуко-
вих) дій та оперативних заходів, які необхідно 
провести першочергово та на наступному 
етапі розслідування, а також побудови, під-
твердження або спростування слідчих версій 
в залежності від отриманої інформації про вчи-
нений злочин.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання планування досудового розсліду-

вання та типових слідчих ситуацій відображені 
у наукових працях В.П. Бахіна, В.Д. Берназа, 
П.Д. Біленчука, Р.І. Благути, А.Ф. Волобуєва, 
В.А. Журавля, Н.І. Клименка, О.Н. Колес-
ніченка, В.О. Коновалової, В.К. Лисиченка, 
В.О. Маркуся, Г.А. Матусовського, А.В. Мов-
чана, В.О. Одерія, М.В. Салтевського, М.І. Скри-
гонюка, В.В. Тіщенка, В.Ю. Шепітька та ін.

Організація розслідування транснаціональних 
злочинів та типові слідчі ситуації розглядались 
П. Д. Біленчуком, А.П. Гелем, А.В. Кофановим, 
О.Л. Кобилянським, Є.К. Паніотовим, Г.С. Сема-
ковим, В.В. Тіщенком, В.Ю. Шепітьком та ін.

Виклад основного матеріалу. У розсліду-
ванні злочинів особливого значення набуває 
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його початковий етап. Слідча діяльність на 
початку розслідування характеризується дефі-
цитом і невизначеністю первинної інформації 
й водночас необхідністю правильно оцінювати 
вихідну ситуацію, швидко приймати рішення 
з проведення невідкладних слідчих (розшуко-
вих) дій, спрямованих на з’ясування сутності 
події, виявлення, фіксацію та зберігання слідів 
та інших доказів, пошук і виявлення підозрюва-
них осіб. Виконання вказаних завдань створює 
основу для подальшого розслідування, одер-
жання необхідних даних для побудови й пере-
вірки всіх необхідних версій, складання розгор-
нутої програми розслідування, забезпечує успіх 
у розслідуванні злочину загалом [5, с. 359].

Залежно від слідчих ситуацій, а також з ураху-
ванням криміналістичної характеристики злочинів 
певного виду в окремих методиках формулюються 
рекомендації щодо висунення версій та найбільш 
ефективної послідовності слідчих (розшукових) 
дій щодо їх перевірки. Тобто, в результаті уза-
гальнення багаторічного досвіду розслідування 
злочинів окремих видів чи груп у кожній окремій 
методиці послідовно формуються положення, які 
можна визначити як ланцюжок «типові слідчі ситу-
ації – типові версії – типові плани розслідування». 
Отже, у кожній окремій методиці розслідування 
розробляються своєрідні програми розслідування 
злочинів окремих видів [6, с. 13].

У криміналістиці слідчу ситуацію розгля-
дають в широкому і вузькому розуміннях. 
У широкому розумінні слідча ситуація являє 
собою сукупність усіх умов, що впливають на 
розслідування і визначають його особливості. 
Така сукупність найбільш повно характеризує 
і відображає усе, що впливає і може впливати 
на розслідування злочину, а відтак, дозволяє 
вичерпно визначити шляхи і засоби цілеспря-
мованого впливу на сформовану слідчу ситуа-
цію. Слідча ситуація має динамічний характер. 
На неї впливають різні чинники, внаслідок чого 
може відбуватися її зміна. Залежно від обсягу 
наявної доказової інформації формуються спри-
ятливі або несприятливі ситуації [4, с. 281-282]. 
Слідча ситуація у криміналістиці визначається 
як сукупність умов, що склалися у ході розсліду-
вання злочину. Слідча ситуація також охоплює 
наявну інформацію про вчинений злочин, особ-
ливості поведінки учасників процесу та їх пози-
цію, наявність або відсутність підозрюваного, 
потерпілого, свідків злочину, можливість засто-
сування технічних засобів та ін.

Водночас слідчу ситуацію можна визначити 
як інформаційну модель, яка містить відомості 

про стан розслідування на певному етапі, що 
допомагає оцінювати ступінь вирішеності пізна-
вальних завдань, визначити напрям, завдання, 
методи й засоби їх вирішення в слідчій діяль-
ності [5, с. 359]. У ході розслідування злочинів 
одного виду можуть складатися схожі ситуації, 
які вчені-криміналісти називають типовими. 
А.Ф. Волобуєв визначає типові слідчі ситуації 
як найбільш характерні слідчі ситуації, що віді-
грають ключову роль у формуванні практичних 
рекомендацій у кожній окремій методиці розслі-
дування [6, с. 12].

В.В. Тіщенко говорить, що слідча ситуація 
зумовлює напрям і завдання розслідування 
тактичного і стратегічного характеру, впливає 
на прийняття рішення щодо методів і засобів їх 
вирішення. Слідча ситуація створює об’єктивні 
передумови для визначення слідчим напряму 
і змісту розслідування. Проте правильний вибір 
завдань, побудова версій, визначення засобів 
їх вирішення та перевірки залежить від адек-
ватної оцінки слідчим ситуації, що склалась 
на певний момент розслідування. Оцінюючи 
ситуацію необхідно зважати на джерела і зміст 
вихідної інформації на початку розслідування, 
на ступінь її конкретності, повноти й достовір-
ності, а також на тривалість часу, що минув із 
моменту вчинення злочину, наявність або від-
сутність свідків, на поведінку на позицію учас-
ників розслідування [5, с. 359]. 

Слідча ситуація, яка склалася на почат-
ковому етапі розслідування є підґрунтям для 
визначення напрямку розслідування та його 
планування. В. О. Коновалова пише, що під пла-
нуванням розслідування розуміють визначення 
шляхів розкриття злочинів, окреслення обста-
вин, які підлягають з’ясуванню, а також вста-
новлення найдоцільніших строків проведення 
необхідних слідчих дій та оперативно-розшуко-
вих заходів [3, с. 207]. А.Ф. Волобуєв говорить 
про типовий план розслідування як найбільш 
характерний для слідчої ситуації план, який 
містить у собі систему типових версій, обста-
вини (питання), що підлягають встановленню, 
та комплекс слідчо-розшукових дій [6, с. 13].

О. Н. Колісниченко наголошує, що за змістом 
планування – це пізнавальний процес, який має 
на меті виявити всі необхідні обставини події, 
що розслідується, встановити істину в справі. 
Розкриття кожного злочину породжує необхід-
ність розв’язання не тільки загальних завдань, 
які випливають з вимог кримінально-процесу-
ального закону і певної кримінально-правової 
кваліфікації, а й конкретних, що визначаються 
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характером і обсягом інформації, наявної до 
початку розслідування і на окремих його етапах 
[2, с. 178]. В. О. Коновалова вказує, що необ-
хідність планування розслідування випливає 
з усієї суті діяльності слідчого у розслідуванні 
злочинів, яка потребує організованості, швид-
кості. Завданням кожного слідчого є вивчення 
наукових основ планування та впровадження їх 
у слідчу практику [3, с. 206-207].

Таким чином, планування на початковому 
етапі є тактичною організацією досудового 
розслідування, яке спрямоване на визначення 
порядку проведення слідчих (розшукових) дій 
та оперативно-розшукових заходів, що визна-
чається у відповідності до специфіки вчине-
ного злочину та характеру отриманої первинної 
інформації про злочин.

У літературних джерелах приділено певну 
увагу плануванню розслідування злочинів, 
визначенню принципів планування і техніці 
складання планів. Водночас проблеми плану-
вання розслідування злочинів, що вчиняються 
транснаціональними організованими злочин-
ними групами, належним чином не досліджу-
валися в криміналістичній теорії. На сьогодні 
фактично відсутні розробки стосовно особли-
востей планування розслідування даної кате-
горії злочинів.

Планування розслідування злочинів, що вчи-
няються транснаціональними організованими 
злочинними групами, має певні особливості: 
1) мисленева діяльність під час планування має 
складний характер, обумовлений вчиненням 
групових злочинів, необхідністю встановлення 
ролі і функцій кожного учасника організованої 
злочинної групи; 2) у ході планування визнача-
ються напрямки розслідування і здійснюється 
розділення завдань цілої серії злочинів, вчи-
нених організованим злочинним угрупуванням; 
3) при плануванні враховується базова зло-
чинна спрямованість злочинного угрупування; 
4) планування передбачає наявність чіткої вза-
ємодії слідчих з оперативними підрозділами; 
5) ефективним є спільне планування діяльно-
сті слідчих і оперативних підрозділів при наяв-
ності необхідної координації; 6) єдині планові 
начала забезпечуються спільними нарадами 
слідчих і оперативних підрозділів; 7) необхід-
ним є планування серії слідчих (розшукових) 
дій (наприклад, серії допитів підозрюваних, гру-
пових обшуків та ін.); 8) важливе значення має 
планування провадження тактичних операцій 
(оптимальних слідчих (розшукових) дій, опера-
тивно-розшукових і організаційних заходів).

Під час проведення даного дослідження 
була зроблена спроба з’ясувати найбільш 
доцільну форму організації розслідування зло-
чинів, що вчиняються організованим злочин-
ним угрупуванням. Так, за результатами анке-
тування слідчих встановлено, що на їх думку 
найбільш доцільною формою є: проводити роз-
слідування одноосібно слідчим – 12%; здійсню-
вати розслідування слідчим при оперативному 
супроводженні – 36%; проводити розслідування 
слідчо-оперативною групою – 42%; проводити 
розслідування декількома слідчими – 10%.

Участь у слідчо-оперативній групі є формою 
взаємодії правоохоронних органів. Формування 
слідчо-оперативної групи щодо злочинів, що 
вчиняються організованими групами з міжна-
родними зв’язками, передбачає участь опера-
тивних співробітників спеціальних підрозділів 
по боротьбі з організованою злочинністю. Спе-
цифікою планування досудового розслідування 
є визначення учасників слідчо-оперативної 
групи та індивідуальних завдань для кожного 
з них, а також строків виконання. Таким чином, 
у найкоротші терміни досягається вирішення 
багатьох завдань щодо отримання доказової 
інформації та проведення слідчих (розшукових) 
дій. Завдяки плануванню роботи слідчо-опера-
тивної групи здійснюється оптимізація процесу 
розслідування і своєчасне вирішення наявних 
завдань на початковому етапі розслідування.

При розслідуванні злочинів, що вчиняються 
організованими злочинними групами з міжна-
родними зв’язками, письмовий план доцільно 
складати за епізодами. При проведенні розслі-
дування групою слідчих або слідчо-оператив-
ною групою може застосовуватися груповий 
метод розслідування. При цьому кожному слід-
чому доручається розслідування певного епі-
зоду, для чого він складає план і узгоджує його 
з керівником групи. Керівник у міру накопичення 
матеріалів збирає учасників групи, і вони колек-
тивно коригують раніше намічені плани, буду-
ють нові версії для вирішення слідчих ситуацій, 
що складаються [1, с. 227]. Крім того, на нашу 
думку, важливим є встановлення чітких термінів 
проведення слідчих (розшукових) дій та опера-
тивних заходів для кожного учасника слідчо-о-
перативної групи. 

У криміналістичній літературі пропонується 
використання допоміжних планів, до яких 
можна віднести планування роботи кожного із 
учасників слідчо-оперативної групи, а також 
складання схем злочинних зв’язків або матриць 
участі кожного із учасників організованого зло-
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чинного угрупування. Ці плани набувають осо-
бливої актуальності при розслідуванні злочинів, 
що вчиняються транснаціональними організо-
ваними групами. Це пов’язане з множинністю 
епізодів злочинної діяльності і значною кількі-
стю учасників злочину. Тому доцільним є упо-
рядкування матриці участі кожного учасника 
злочинної групи в тому або іншому епізоді її 
злочинної діяльності. Дане планування сприяє 
встановленню індивідуальної ролі кожного 
учасника злочинного угруповання стосовно 
конкретного епізоду злочинної діяльності. 

У процесі планування розслідування важли-
вого значення набуває побудова слідчих вер-
сій. Логіка взаємозв’язку версії і планування 
простежується головним чином у тому, що всі 
обставини, які підлягають встановленню при 
розслідуванні, випливають з тих наслідків, котрі 
виводяться з побудованого припущення. Вияв-
лені обставини створюють у випадках їх належ-
ності до виведених наслідків той ланцюг дока-
зів, який є основою розслідування [8, с. 35].

В. М. Левков зазначає, що інструментом 
поняття невідомих фактів у процесі розсліду-
вання і судового розгляду є версії, які станов-
лять різновид гіпотез. Останні в філософській 
літературі розділяються на дві великі групи: 
теоретичні й фактичні. Стосовно пізнання, що 
здійснюється в галузі кримінального судочин-
ства, версію можна визначити як окремий різно-
вид гіпотези, котра висувається для пояснення 
одного чи кількох фактів у процесі розсліду-
вання або судового розгляду. Вона має особ-
ливості, обумовлені сферою її застосування, 
що визначає її перевірку специфічними мето-
дами в суворо обмежені законом строки 
[7, с. 3]. В. М. Левков пропонує термін «типо-
логічні версії», який фактично охоплює два 
підвиди: 1) типові версії, в основі яких досвід 
слідчого, експерта, працівника розшуку чи судді 
за аналогічним розслідування справи; 2) типові 
версії, які базуються на виявлених закономір-
них зв’язках між елементами криміналістичної 
характеристики злочинів певного виду [7, с. 9].

Слідчі версії можуть утворювати всі обґрун-
товані припущення як про злочин в цілому, так 
і про його деякі ознаки. Це не тільки припу-
щення про характер розслідуваної події, окремі 
факти і обставини, що мають істотне значення 
для повного й об’єктивного розслідування кри-
мінального провадження, але і припущення про 
причини, які обумовили існування певних слідів 
як на матеріальних предметах, так і у свідомо-
сті людей, і про інші зв’язки між окремими фак-

тами, що мають значення для розслідування 
[9, с. 252].

У криміналістичній літературі робилися 
спроби дослідження сутності версій, їхньої кла-
сифікації, особливостей побудови і перевірки. 
Водночас, на нашу думку, існує необхідність 
у визначенні специфіки побудови слідчих вер-
сій стосовно розслідування злочинів, що вчи-
няються організованими злочинними групами 
з міжнародними зв’язками.

Насамперед необхідно вказати на важли-
вість побудови версії про причетність до зло-
чину організованої групи. Таке припущення 
може бути висунуте на основі оперативно-роз-
шукової інформації, аналізі повідомлення про 
злочин, на результатах першочергових слідчих 
(розшукових) дій. Проведене нами анкетування 
слідчих показує, що вони будують версії про 
вчинення злочину організованою злочинною 
групою, після отримання відомостей про зло-
чин – 12 %; під час огляду місця події – 34 %; 
після проведення першочергових слідчих дій – 
38 %; після отримання висновку судової експер-
тизи – 8 %; у ході складання обвинувального 
акту – 8 %.

Побудова слідчих версій впливає на весь 
процес планування розслідування злочинів. 
Слідчі версії, на наше переконання, це цен-
тральний елемент планування, що знаходить 
свій відбиток у плані розслідування. У зв’язку 
з цим план не може бути жорстким, він повинен 
бути динамічним, гнучким.

Для планування розслідування злочинів важ-
ливого значення набувають так звані типові вер-
сії (їх система). На думку В. М. Левкова призна-
чення типологічних версій [7, с. 9]. – в озброєнні 
осіб, котрі здійснюють розслідування орієнти-
рами високого рівня на його початковому етапі. 
Внаслідок того, що досвід має позитивну чи 
негативну функцію, котра визначається стерео-
типністю мислення, найдоцільніше в практичній 
діяльності використати системи типових версій 
(порівняно до типових), оскільки вони мають 
більший ступінь відтворення дійсності, тому що 
основані на частоті окремих ознак елементів 
криміналістичної характеристики злочинів пев-
ного виду [7, с. 9]. А.Ф. Волобуєв визначає типові 
слідчі версії як характерні для цієї слідчої ситу-
ації ймовірні пояснення механізму злочину чи 
окремих його обставин. Висунення типових вер-
сій ґрунтується на положеннях криміналістичної 
характеристики злочинів цього виду [6, с. 13]. 

Проведене нами анкетування та інтерв’ю-
вання слідчих показує, що на думку практичних 
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працівників існує необхідність у розробці типових 
версій про вчинення злочинів організованою зло-
чинною групою («так» відповіли 92% слідчих).

Підставою для побудови слідчих версій про 
вчинення злочину транснаціональною організо-
ваною злочинною групою є дані про груповий 
характер злочину (наявність не менше трьох 
учасників); про підготовку і планування дій по 
вчиненню і приховуванню злочину (невипад-
ковий вибір об’єкта посягання, продуманість 
діяння за механізмом його вчинення, наявність 
єдиного плану дій злочинців тощо); про оснаще-
ність або озброєність злочинців (використання 
сучасних технічних засобів, транспорту, інфор-
маційних технологій, вогнепальної зброї і т. п.); 
про розподіл функцій між учасниками, про 
певну рольову диференціацію й узгодженість 
дій у процесі вчинення злочину та ін.

У процесі розслідування злочинів, що вчи-
няються транснаціональною організованою 
злочинною групою, повинна бути побудована 
ціла система версій, що підлягає подальшій 
перевірці. До цієї системи можуть бути відне-
сені припущення: 1) про специфічний суб’єкт 
злочину – вчинення злочину організованою зло-
чинною групою (або злочинною організацією); 
2) про взаємодію організованої злочинної групи 
з іншими злочинними формуваннями, про кон-
фліктність їхніх стосунків, сутички, входження 
до злочинної організації, співробітництво з між-
народними злочинними організаціями та ін.; 
3) про організаторів (лідерів) злочинного угру-
повання; 4) про базову спрямованість і причет-
ність до різного роду злочинів; 5) про корупційні 
зв’язки злочинної групи або їхню відсутність; 
6) про тривалість існування злочинної групи; 
7) про територіальну поширеність діянь злочин-
ного формування; 8) про наявність або відсут-
ність жорсткої дисципліни всередині організова-
ної злочинної групи; 9) про наявність злочинного 
«почерку», використання типових способів учи-
нення злочинів; 10) про мотиви вчинення зло-
чинів даною групою; 11) про розподіл рольових 
обов’язків у групі, чітку ієрархію тощо.

У ході розслідування злочинів, вчинених тран-
снаціональними організованими злочинними 
групами значення має побудова версій щодо 
керівників або організаторів таких груп. Під-
ґрунтям для таких версій є вивчення інформації 
щодо учасників організованої злочинної групи 
та розділення ролей між ними, взаємовідносин 
між учасниками такої групи; отримання інфор-
мації про особисті якості учасників групи; отри-
мання інформації від свідків і потерпілих щодо їх 

взаємодії з учасниками групи та характеру діяль-
ності і функцій, які виконували злочинці. 

Висновки. Таким чином, організація розслі-
дування транснаціональних злочинів на почат-
ковому етапі полягає у вивченні інформації про 
вчинений злочин, розроблення плану розсліду-
вання та побудові слідчих версій в залежності 
від наявної слідчої ситуації. 

Планування на початковому етапі є тактич-
ною організацією досудового розслідування, яке 
спрямоване на визначення порядку проведення 
слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшу-
кових заходів, що визначається у відповідності 
до специфіки вчиненого злочину та характеру 
отриманої первинної інформації про злочин. 
Планування розслідування злочинів, що вчи-
няються транснаціональними організованими 
злочинними групами, має певні особливості: 
1) мисленева діяльність під час планування має 
складний характер, обумовлений вчиненням 
групових злочинів, необхідністю встановлення 
ролі і функцій кожного учасника організованої 
злочинної групи; 2) у ході планування визнача-
ються напрямки розслідування і здійснюється 
розділення завдань цілої серії злочинів, вчи-
нених організованим злочинним угрупуванням; 
3) при плануванні враховується базова зло-
чинна спрямованість злочинного угрупування; 
4) планування передбачає наявність чіткої вза-
ємодії слідчих з оперативними підрозділами; 
5) ефективним є спільне планування діяльно-
сті слідчих і оперативних підрозділів при наяв-
ності необхідної координації; 6) єдині планові 
начала забезпечуються спільними нарадами 
слідчих і оперативних підрозділів; 7) необхід-
ним є планування серії слідчих (розшукових) 
дій (наприклад, серії допитів підозрюваних, гру-
пових обшуків та ін.); 8) важливе значення має 
планування провадження тактичних операцій 
(оптимальних слідчих (розшукових) дій, опера-
тивно-розшукових і організаційних заходів).
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Vitvitsky A. S. The initial stage of the investigation of transnational crimes
Abstract. At the initial stage of the investigation of crimes committed by organized criminal groups, 

it is important to assess the available initial information about the commission of the crime and take 
into account the investigative situation that has developed. The investigative situation in criminology 
is defined as a set of conditions during the investigation of a crime. It is the basis for planning 
the investigation, determining investigative (search) actions and operational measures that must be 
carried out as a priority and at the next stage of the investigation, as well as building, confirming or 
refuting investigative versions depending on the received information about the committed crime.

Planning at the initial stage is the tactical organization of a pre-trial investigation, which is 
aimed at determining the procedure for conducting investigative (search) actions and operative-
search measures, which is determined in accordance with the specifics of the committed crime 
and the nature of the received primary information about the crime. Planning the investigation 
of crimes committed by transnational organized criminal groups has certain features: 1) mental 
activity during planning is of a complex nature, due to the commission of group crimes, the need to 
establish the role and functions of each member of an organized criminal group; 2) in the course 
of planning, the directions of the investigation are determined and the tasks of a whole series 
of crimes committed by an organized criminal group are divided; 3) the basic criminal orientation 
of the criminal group is taken into account during planning; 4) planning involves a clear interaction 
of investigators with operative units; 5) joint planning of the activities of investigative and operative 
units is effective in the presence of the necessary coordination; 6) unified planning principles are 
ensured by joint meetings of investigative and operative units; 7) it is necessary to plan a series 
of investigative (search) actions (for example, a series of interrogations of suspects, group searches, 
etc.); 8) planning of tactical operations (optimal investigative (search) actions, operational search 
and organizational measures) is of great importance.

Key words: crime, transnational crimes, investigation planning, typical investigative situations, 
typical investigative versions.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Стаття присвячена аналізу об’єктів комунальної власності та визначення їх специфіки 

як особливого об’єкту правочинів відчуження таких об’єктів, аналіз діючого законодавства 
та наукової думки із зазначених питань.

Проаналізовано наукові позиції щодо видів класифікацій комунального майна та встанов-
лено, що яка б класифікація не була обрана, важливим є те, що спільною рисою усіх видів 
комунального майна є його належність на праві власності територіальній громаді. Органи 
місцевого самоврядування та їх структури від імені територіальної громади здійснюють 
права власника відповідно до чинного законодавства.

Встановлено, що існує досить широке коло та різноманіття об’єктів комунальної влас-
ності, їх різне цільове призначення, вартість тощо. І всі вони мають слугувати на користь 
відповідній територіальній громаді, задля забезпечення її добробуту, розвитку, зміцнення 
економіки тощо. Окрему увагу та інтерес викликає аналіз такого об’єкта як земля. 

Зроблено висновок про те, що провідне місце в структурі матеріальної та фінансової 
основ місцевого самоврядування посідає комунальна власність. Існуюча нині система управ-
ління комунальною власністю (зокрема, як особливим об’єктом) є недостатньо ефектив-
ною, що спричинено її безсистемністю, яка зумовлюється низкою причин. Однією з таких 
причин є те, що терміни не мають універсального характеру, а застосовуються лише для 
забезпечення цілей окремих законів. Відсутність загаль но-спеціальної законодавчої бази на 
рівні держави й достатньої локальної нормативно-правової, методичної та організаційної 
бази створення, обліку й управління комунальною власністю має певні негативні наслідки. 
Постає нагальна потреба у прийнятті спеціального нормативно-правового акта, який би 
комплексно регулював дану сферу та усував неузгодженості й прогалини, які нині мають 
місце. Відсутність єдиної правової системи, яка б забезпечувала регулювання питань вико-
ристання й управління комунальною власністю, в тому числі і єдиного регулювання питань 
щодо об’єктів комунальної власності, свідчить про необхідність подальших теоретичних 
досліджень питань удосконалення управління об’єктами комунальної власності та підви-
щення ефективності використання комунального майна. 

Ключові слова: комунальні власність, об’єкт комунальної власності, територіальна 
громада, місцеве самоврядування, майно, земля, децентралізація.

Постановка проблеми. Комунальною влас-
ністю фактично є власність відповідної тери-
торіальної громади на належне їй майно, що 
використовується з метою задоволення спіль-
них потреб та керується відповідними органами 
місцевого самоврядування. Об’єктами ж права 
комунальної власності є те майно, у тому числі 
грошові кошти, яке належить територіальній 
громаді. Тобто до об’єктів права комунальної 
власності, належать, зокрема: рухоме і неру-
хоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші 
кошти, земля, природні ресурси, підприємства, 
установи, організації, страхові товариства, пен-

сійні фонди, частки в майні підприємств, житло-
вий фонд, нежитлові приміщення, заклади куль-
тури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, 
соціального обслуговування, відумерла спад-
щина тощо.[9]

Приділення окремої уваги характеристиці 
об’єктів комунальної власності, визначення їх 
специфіки в контексті аналізу правочинів від-
чуження таких об’єктів має важливе наукове 
та практичне значення, адже надає системне 
розуміння цих категорій, їх місце в загальній 
системі правочинів відчуження об’єктів кому-
нальної власності. Додаткової актуально-
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сті набувають зазначені питання і в контексті 
постійних змін та уточнень, які мають місце 
в законодавстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням питань права власності та кому-
нальної власності, зокрема, займалися такі 
вчені, як: І. О. Дзера, І. В. Жилінкова, К. Апа-
насенко, Л. Музика, В. Ігнатенка, С. Сиротенка, 
О. Первомайський та ін. Дослідженню питань 
особливості формування і розвитку інституту 
комунальної влас ності в Україні, визначенню 
ос новних напрямків вдосконалення законо-
давства про місцеве самоврядування, зок рема 
щодо визначення комунальної власності як 
джерела економічної самостійності місцевого 
самоврядування приділяли увагу такі науковці, 
як: Н. Андрєєв, В.Бабаєв, В. Голуб, В. Гри-
горьєв, В. Кравченко, М. Кучерявенко, В.Усти-
менко та ін. Разом з тим, виникає необхідність 
проведення подальших досліджень під вищення 
ефективності управління комунальною власні-
стю в сучасних умовах.

Метою статті є аналіз об’єктів комунальної 
власності та визначення їх специфіки як осо-
бливого об’єкту правочинів відчуження таких 
об’єктів, аналіз діючого законодавства та нау-
кової думки із зазначених питань. 

Виклад основного матеріалу. Об’єктами 
комунальної власності можуть володіти, кори-
стуватися, розпоряджатися, а також «здійс-
нювати управлінські функції». Разом з тим, 
в останньому випадку мова йде не про об’єкти 
цивільних прав (права власності), визначені Кон-
ституцією України, цивільним законодавством 
та Законом України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» [14], що в цілому охоплюються 
категорією «майно», а про відповідні заклади, 
установи, підприємства комунальної власності, 
тобто певні юридичні особи. З даного приводу 
І.О. Бондаренко вірно зазначає, що «стосовно 
першої категорії об’єктів комунальної власності 
(об’єктів цивільних прав) територіальні громади 
та органи місцевого самоврядування здійсню-
ють правомочності власника; а стосовно другої 
категорії об’єктів (юридичних осіб) органи міс-
цевого самоврядування є, у першу чергу, орга-
нами управління» [5].

Проаналізуємо наукові позиції стосовно тлу-
мачення поняття об’єкту комунальної власності. 
Так, О.В. Дзера під об’єктом комунальної влас-
ності розуміє «будь-яке майно, окрім такого, що 
є виключно загальнодержавною власністю» [7]. 
О.О. Первомайський зазначає, що «відповідно 
до принципу рівності учасників цивільних пра-

вовідносин коло об’єктів комунальної власності 
є необмеженим» [8]. С.І. Пересунько вважає, 
що «більш раціональним було б визначити 
коло об’єктів, які можуть бути лише у держав-
ній власності (наприклад, майно Збройних сил 
України, оборонні об’єкти, інші спеціальні май-
нові комплекси та системи), а також об’єкти 
виключної власності народу України (земля, 
її надра тощо)» [7]. І.О. Бондаренко визначає 
об’єкти комунальної власності як «матеріальні 
блага, що перебувають у власності територіаль-
них громад, а також заклади, установи, підпри-
ємства (та інші юридичні особи) комунальної 
власності, які знаходяться у власності терито-
ріальних громад та у своїй сукупності станов-
лять матеріальну основу місцевого самовряду-
вання» [5].

Враховуючи велику різноманітність об’єктів 
комунальної власності, доцільним є їх класи-
фікація. Зокрема, К.І. Апанасенко класифіку-
ючи об’єкти комунальної власності, за основу 
бере їх функціональне призначення, характер 
виразу об’єктів (вартісний чи речовий), ступінь 
їхньої прибутковості, режим функціонування 
об’єктів [1].

М.О. Баймуратов та В.А. Григор’єв класи-
фікують об’єкти комунальної власності на дві 
групи: «1) ті, що мають загальногосподарське 
значення для відповідної території (місцеві 
засоби сполучення, комунальні дороги, місцеве 
енерго-, тепло- і водозабезпечення, комуналь-
ний житловий фонд, служби, які забезпечують 
пожежну безпеку, благоустрій і санітарне благо-
получчя територій тощо); 2) ті, що мають загаль-
носоціальне призначення (соціально-культурні 
установи, установи з охорони материнства 
й дитинства, комунальні заклади охорони здо-
ров’я, навчальні заклади тощо)» [2].

Р.Б. Бедрій зазначає, що класифікацію об’єк-
тів права комунальної власності можна здійс-
нювати залежно від прибутковості та виділяє 
наступні види: «1) майно, яке повністю утри-
мується бюджетом; 2) майно, яке перебуває 
у користуванні соціальних та освітніх установ 
міського підпорядкування; 3) майно установ, що 
підтримуються за рахунок бюджетних коштів; 
4) майно підприємств, які одержують дотації 
з бюджету; 5) майно підприємств, інших суб’єк-
тів господарювання, основною метою діяльно-
сті яких є отримання прибутку для поповнення 
бюджету, вирішення завдань соціально-еконо-
мічного розвитку території» [3].

В.А. Устименко класифікує все комунальне 
майно на види залежно від цільового призна-
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чення: «1) майно, що забезпечує діяльність 
органів місцевого самоврядування (відпо-
відні місцеві ради, їх виконавчі органи тощо); 
2) майно, що створене в результаті рішення 
місцевих рад про його об’єднання (спільна 
власність територіальних громад); 3) майно, 
закріплене за відповідними підприємствами, 
установами, організаціями» [18].

Разом з тим, яка б класифікація не була 
обрана, важливим є те, що спільною рисою усіх 
видів комунального майна є його належність на 
праві власності територіальній громаді. Органи 
місцевого самоврядування та їх структури від 
імені територіальної громади здійснюють права 
власника відповідно до чинного законодавства.

Законодавство визначає орієнтовний пере-
лік об’єктів, що можуть перебувати у комуналь-
ній власності, ч. 1 ст. 142 Конституції України 
[8]. Відповідно до цього у власності територі-
альних громад сіл, селищ, міст, районів у містах 
(комунальній власності) може бути рухоме 
і нерухоме майно (житлові будинки, інші будівлі 
та споруди, у т. ч. і виробничого характеру - тех-
нологічне обладнання, шляхи, мости, шляхо-
проводи тощо); доходи місцевих бюджетів (міс-
цеві податки та збори, цінні папери, прибутки 
від підприємницької діяльності підприємств 
комунальної власності, кошти, одержані від 
укладених договорів про відчуження комуналь-
ного майна та ін.): земля; природні ресурси, 
що є у власності відповідних територіальних 
громад (природні й корисні копалини місцевого 
значення, ліси, водойми); підприємства, уста-
нови та організації, у тому числі банки; страхові 
товариства; пенсійні фонди; частка в майні під-
приємств; житловий фонд (сукупність житлових 
квартир у житлових будинках, одноквартирні 
та багатоквартирні житлові будинки садибного 
типу); нежитлові приміщення; заклади освіти, 
культури, спорту охорони здоров’я, науки, соці-
ального обслуговування та інше майно і май-
нові права, рухомі та нерухомі об’єкти, визна-
чені відповідно до закону як об’єкти права 
комунальної власності, а також кошти, отримані 
від їх відчуження.[17, с. 48] 

До об’єктів права комунальної власності 
належать також об’єкти інженерної інфра-
структури (споруди і мережі водопровідно-ка-
налізаційного господарства, теплопостачання, 
електропостачання, газопостачання, об’єкти 
зовнішнього благоустрою), житлово-експлуата-
ційні та ремонтно-будівельні організації, підпри-
ємства побутового обслуговування населення, 
роздрібної торгівлі та громадського харчування 

та інші об’єкти, що безпосередньо здійснюють 
обслуговування споживачів і надають відповідні 
послуги територіальній громаді, а також при-
бутки місцевих бюджетів. [17, с. 49]

Підставою для набуття права комуналь-
ної власності є передача майна територіаль-
ним громадам безоплатно державою, іншими 
суб’єктами права власності, а також майнових 
прав, створення, придбання майна органами 
місцевого самоврядування в порядку встанов-
леному законом. Основним джерелом форму-
вання і набуття права комунальної власності 
є передача у власність територіальної громади 
господарських та інших об’єктів, які розташовані 
на території територіальної громади, але нале-
жать державі. Законодавчим актом, який рег-
ламентує таку передачу, є Закон України «Про 
передачу об’єктів права державної та кому-
нальної власності» [16], який визначає основні 
засади передачі об’єктів права державної влас-
ності у комунальну власність територіальних 
громад сіл, селищ, міст, районів у містах або 
у спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст, а також об’єктів права комуналь-
ної власності у державну власність безоплатно 
або шляхом обміну. Відповідно до Закону об’єк-
тами передачі є: «цілісні майнові комплекси під-
приємств, установ, організацій, їх структурних 
підрозділів; нерухоме майно (будівлі, споруди, 
у тому числі об’єкти незавершеного будівниц-
тва, приміщення); інше окреме індивідуально 
визначене майно підприємств; акції (частки, 
паї), що належать державі або суб’єктам права 
комунальної власності у майні господарських 
товариств; житловий фонд та інші об’єкти соці-
альної інфраструктури (далі - об’єкти соціаль-
ної інфраструктури), які перебувають у пов-
ному господарському віданні чи оперативному 
управлінні державних підприємств, установ, 
організацій або не увійшли до статутних капіта-
лів господарських товариств, створених у про-
цесі приватизації (корпоратизації), у тому числі 
не завершене будівництво [16]. 

Отже, як бачимо, один Закон регулює як 
питання набуття права комунальної власності, 
так і окремі випадки відчуження такої власності 
(зокрема, мова йде про передачу об’єктів права 
комунальної власності у державну власність 
безоплатно або шляхом обміну).

Аналіз переліку об’єктів комунальної влас-
ності дає можливість стверджувати про досить 
широке коло та різноманіття таких об’єктів, їх 
різне цільове призначення, вартість тощо. І всі 
вони (об’єкти) мають слугувати на користь від-
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повідній територіальній громаді, задля забез-
печення її добробуту, розвитку, зміцнення 
економіки тощо. В даному контексті здається 
обґрунтованим окрему увагу приділити аналізу 
такого важливого об’єкта комунальної влас-
ності, як земля. Адже не секрет, що у всі часи 
саме земля була (і залишається) одним з най-
цінніших об’єктів власності. Не є виключенням 
і право комунальної власності. 

В даному контексті звернемо увагу на спів-
відношення понять «земля» та «нерухомість», 
адже існують різні точки зору з даного приводу 
(земля може розглядатися як окреме поняття 
або ж як вид нерухомості). Так, в статтях 13, 14 
Конституція України розглядає термін «земля» 
в самостійному значенні без будь-якого співвід-
ношення з іншими об’єктами нерухомості, а вже 
в статті 142 визначено, що «матеріальною 
і фінансовою основою місцевого самовряду-
вання є рухоме і нерухоме майно, а також земля, 
що є у власності територіальних громад» [8]. 
В науковій літературі, присвяченій дослідженню 
категорії «земля» немає єдиного підходу до 
розуміння землі як нерухомості, в економічному 
і правовому розумінні земля та інші об’єкти при-
родного походження «не є майном», у зв’язку 
з чим вони в законодавчому порядку виокрем-
ленні з системи майнових відносин [11, с. 16-20]. 
Отже, безсумнівно земля є різновидом особли-
вого за походженням майна, яке має екологічну, 
економічну, політичну, соціальну та державну 
цінністю. Одночасно з цим не можна не пого-
дитися, що по своїй суті земля є нерухомістю 
(незалежно від того, чи розміщено на ній будь-
яке нерухоме майно). На відміну від землі інші 
об’єкти можуть вважатися нерухомістю лише за 
умови, якщо їх не можна відокремити від землі 
без заподіяння значної шкоди. 

Вітчизняне законодавство вживає поняття 
«земля» у декількох значеннях, а саме як: 
1) об’єкт права власності Українського народу; 
2) об’єкт права власності громадян, юридичних 
осіб і держави; 3) об’єкт права територіальної 
громади; 4) об’єкт особливої охорони з боку 
держави (національне багатство).

Аналіз чинного законодавства свідчить про 
досить широке коло об’єктів комунальної влас-
ності, різне призначення такого майна, що 
перебуває у власності територіальної громади. 
Зокрема, об’єкти права комунальної власності 
мають цільовий характер та можуть бути при-
значені для задоволення житлово-комуналь-
них, соціально-культурних, побутових та інших 
потреб населення відповідної території. Р. Джа-

браілов зазначає, що «територіальна громада 
як власник має право визначати кількісні 
та якісні показники щодо комунального майна, 
встановлювати для нього відповідний право-
вий режим, обмеження щодо його відчуження 
тощо» [6, с. 224-225].

Також важливо пам’ятати, що перелік об’єк-
тів комунальної власності, що не підлягають 
приватизації, затверджується виключно на пле-
нарному засіданні місцевої ради (п. 30 ч. 1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» [14]). До таких об’єктів, зокрема, 
можуть бути віднесені: «природні ресурси міс-
цевого значення, крім земель, стосовно яких 
є дозвіл на продаж; кладовища; звалища 
та місця захоронення відходів; вулиці, переїзди, 
дороги, парки, сквери, ботанічні та зоологічні 
сади; дендрарії, заповідники, заказники, при-
родні ландшафти; місцеві оздоровлювально-лі-
кувальні території та зони; місцеві пам’ятники 
історії та архітектури; енергетичні системи міс-
цевого значення; соціальне та службове житло 
зі складу житлового фонду територіальної гро-
мади тощо». [3]

Такі переліки не є вичерпними, а слугують 
лиш орієнтиром. На підставі рішення місцевої 
ради до об’єктів виключної власності територі-
альної громади можуть бути віднесені ті чи інші 
об’єкти комунальної власності, які не підляга-
ють передачі іншим власникам (як державним, 
так і приватним) чи будь-якому відчуженню. 
Разом з тим, такі об’єкти можуть перейти у влас-
ність іншої територіальної громади (наприклад, 
внаслідок об’єднання кількох територіальних 
громад чи зміни кордонів адміністративно-тери-
торіальної одиниці).

Об’єкти ж які не є характерними для кому-
нальної форми власності, мають бути привати-
зовані, бажано, шляхом продажу на аукціонах. 
Крім привабливості даних об’єктів для приват-
них інвесторів важливим також є те, що нові 
власники мають бути зацікавлені в ефективній 
роботі «оновленого» підприємства, підвищенні 
його конкурентоспроможності та якості продук-
ції, яка випускається.

Висновки і пропозиції. Провідне місце 
в структурі матеріальної та фінансової основ 
місцевого самоврядування посідає комунальна 
власність. Існуюча нині система управління 
комунальною власністю (зокрема, як особливим 
об’єктом) є недостатньо ефективною, що спри-
чинено її безсистемністю, яка зумовлюється 
низкою причин. Зокрема, однією з таких при-
чин є те, що терміни не мають універсального 
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характеру, а застосовуються лише для забез-
печення цілей окремих законів (як, наприклад, 
терміни «рухоме майно» та «нерухоме майно»). 
Відсутність загаль но-спеціальної законодавчої 
бази на рівні держави й достатньої локальної 
нормативно-правової, методичної та органі-
заційної бази створення, обліку й управління 
комунальною власністю має певні негативні 
наслідки. Тому вважаємо, що зазначені про-
блеми можна вирішити прийнявши спеціальний 
нормативно-правовий акт, який би комплексно 
регулював дану сферу та усував неузгоджено-
сті й прогалини, які нині мають місце. 

Отже, нині відсутня єдина правова система, 
що забезпечує регулювання питань викори-
стання й управління комунальною власністю, 
в тому числі і єдиного регулювання питань щодо 
об’єктів комунальної власності, свідчить про 
необхідність подальших теоретичних досліджень 
питань удосконалення управління об’єктами 
комунальної власності та підвищення ефектив-
ності використання комунального майна. 
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Pysarenko M. О. General characteristics of communal property objects
The article is devoted to the analysis of objects of communal property and the determination 

of their specificity as a special object of deeds of alienation of such objects, the analysis of current 
legislation and scientific opinion on the specified issues.

The scientific positions on the types of classifications of communal property were analyzed and it 
was established that no matter which classification was chosen, it is important that the common 
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feature of all types of communal property is its ownership by the territorial community. Local self-
government bodies and their structures exercise the rights of the owner in accordance with the current 
legislation on behalf of the territorial community.

It has been established that there is a fairly wide range and diversity of communal property 
objects, their different purpose, cost, etc. And all of them should serve for the benefit of the respective 
territorial community, to ensure its well-being, development, strengthening of the economy, etc. The 
analysis of such an object as land attracts special attention and interest.

It was concluded that the leading place in the structure of the material and financial foundations 
of local self-government is occupied by communal property. The existing system of managing 
communal property (in particular, as a special object) is not efficient enough, which is caused by its 
unsystematic nature, which is caused by a number of reasons. One such reason is that the terms 
are not universal in nature, but apply only to serve the purposes of particular laws. The absence 
of a general and special legislative framework at the state level and a sufficient local regulatory, 
methodological and organizational framework for the creation, accounting and management 
of communal property has certain negative consequences. There is an urgent need for the adoption 
of a special legal act that would comprehensively regulate this area and eliminate the inconsistencies 
and gaps that currently exist. The absence of a unified legal system that would ensure the regulation 
of issues of use and management of communal property, including the unified regulation of issues 
related to communal property objects, indicates the need for further theoretical research on the issues 
of improving the management of communal property objects and increasing the efficiency of the use 
of communal property .

Key words: communal property, object of communal property, territorial community, local self-
government, property, land, decentralization.




