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ЖАЛУВАНА ГРАМОТА МІСТАМ 1785 РОКУ ЯК ДЖЕРЕЛО МІСЬКОГО ПРАВА 
УКРАЇНСЬКИХ МІСТ

Постановка проблеми. Серед соціаль-
но-політичних перетворень сучасної Укра-
їни одне із центральних місць належить 
реформаторській перебудові місцевого само-
врядування взагалі та міського зокрема. 
Ефективне правове забезпечення децентра-
лізації та реформування місцевого управ-
ління може бути досягнуте удосконаленням 
наявних та ухваленням нових норматив-
но-правових актів, розробляти які потрібно 
на основі попереднього історико-правового 
досвіду проведення реформ міського само-
врядування в українських містах, зокрема, 
другої половини XVIII ст., коли землі Укра-
їни були в складі Російської й Австрійської 
імперій. У ті часи влада кожної із цих держав 
пішла шляхом заміни магдебурзьких органів 
самоврядування, здебільшого в українських 
містах, на муніципальні установи, керуючись 
новоухваленими постановами, однією з яких 
стала загальнодержавна «Грамота на права та 
вигоди містам Російської імперії» (Жалувана 
грамота містам) 1785 р., що була чинним зако-
нодавчим актом до другої половини ХІХ ст. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Актуальність вибраної теми аргументується 
тим, що хоча останнім часом, питання пов’я-
зані із джерелами права імперського періоду 
розвитку місцевого самоврядування в Росій-
ській імперії кінця XVIII – початку ХХ ст. 
розглядали такі вітчизняні та закордонні нау-
ковці, як: М. Білоконь, Н. Бойко, А. Богун-
ська, Р. Воробей, В. Гончаренко, В. Гончаров, 
Т. Гошко, Ю. Глущенко, П. Гураль, І. Грицяк, 
О. Двуречевська, Ю. Дмитришин, М. Зайцев, 
О. Звіздай, І. Козюра, Є. Коняєв, Л. Лап-

тєва, В. Маргасова, О. Марченко, В. Молхо-
зов, В. Мордвінцев, Т. Плаксій, О. При-
щепа, Д. Семенов, О. Руденко, А. Сіроткин, 
О. Соловйова, С. Стременовський, Н. Тка-
ленко, Л. Хомко, В. Циберт, Л. Цибуленко, 
Г. Швидко й інші, однак в історико-правовому 
аспекті наукова розвідка Жалуваної грамоти 
містам 1785 р. під час дослідження еволюції 
міського права українських міст спеціально 
не здійснювалася.

Формулювання завдання дослідження. 
Мета статті – об’єктивне історико-правове 
охарактеризування змісту Жалуваної грамоти 
містам 1785 р. як джерела міського права й са-
моврядування українських міст, визначення її 
впливу на стан муніципальних відносин після 
проведення міської реформи другої половини 
ХVIII ст. у Російської імперії.

Виклад основного матеріалу. На момент 
ухвалення Жалуваної грамоти містам 1785 р. 
імператрицею Катериною ІІ Російська імпе-
рія уявляла собою за формою правління 
абсолютну монархію зі специфічною право-
вою системою, одним з елементів якої була 
система адміністративного місцевого управ-
ління взагалі та міського зокрема. Україн-
ські міста, що входили до складу Російської 
монархії, в основному були зосередженні в 
так званих Слобідській, Південній та Ліво-
бережній Україні разом із Києвом, а після 
другого та третього розділу Речі Посполитої 
(1793, 1795 рр.) до Росії приєдналися також 
міста Правобережної України й Західної 
Волині. Російська Міська реформа другої 
половини XVIII ст. спочатку стосувалася саме 
цих українських міст.
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Сутність міського права імперського 
періоду розвитку міського самоврядування 
в Україні другої половини XVIII – початку 
XX ст. становили норми, які упорядкову-
вали організацію міського життя за принци-
пом самоврядування та визначали права й 
обов’язки членів міських громад. Ми при-
єднуємося до твердження В. Попка про те, 
що, на відміну від Середньовіччя, місцеве 
самоврядування в Новий та Новітній часи 
набуває модерних рис: по-перше, воно стає 
законодавчо закріпленим; по-друге, місцеве 
самоврядування дедалі більше набуває демо-
кратичного характеру; по-третє, посилю-
ється значущість інституту самоврядування, 
який стає частиною демократичного процесу, 
пов’язаного з розширенням можливостей 
політичної участі громадян і децентраліза-
цією та деконцентрацією влади. У новій сис-
темі суспільних відносин інститути місцевого 
самоврядування відіграють роль механізму 
узгодження інтересів місцевих громад і дер-
жавних інституцій [1, с. 52]. Вже із другої 
половини XVIII ст. місцеве право науковці 
ототожнюють з муніципальним правом, одним 
із видів якого було міське право. Предметом 
регулювання міського права було самовряду-
вання як вид суспільних відносин, пов’язаний 
з організацією влади міських громад. Вза-
галі, міське самоврядування українських міст 
другої половини XVIII ст. варто розуміти як 
закріплене правовими актами право та змога 
міських громад самостійно вирішувати багато 
питань, що входять до їхніх визначених повно-
важень, за допомогою своїх представницьких 
самоврядних органів. Джерельну базу місь-
кого права в більшості українських самовряд-
них міст на час проведення Міської реформи 
1785 р. у Російській імперії становили міські 
правові звичаї, збірники магдебурзького 
права, нормативно-правові акти державної 
влади, постанови міських самоврядних орга-
нів. Новий загальнодержавний нормативний 
акт про міське самоврядування мав стати 
головним пріоритетним законом для міст 
всієї імперії взагалі та українських зокрема.

Як кожна з важливих державних перебудов 
Міська реформа 1785 р. в Російській імперії 
мала свої особливості. Суспільно-політичні 
перетворення розпочалися в період правління 
імператриці Катерини ІІ (1762–1796 рр.), яка 
була захоплена, як і деякі інші європейські 
монархи, популярними на той час теорією та 
практикою освіченого абсолютизму, одним 
із характерних проявів якого було монарше 
заступництво розвитку торгівлі та промис-
ловості в містах на основі законодавчого 
закріплення нового муніципального самовря-
дування та надання міщанському стану осо-
бистих прав та переваг, водночас не завжди 
зважаючи на об’єктивну економічну та соці-
альну необхідність у проведенні запланова-
них реформ. Перша спроба підготовки єди-
ного законодавчого акта, який би визначив 
організацію самоврядування в більшості 
міст держави, була пов’язана зі скликанням 
та діяльністю законодавчої Уложенної комісії, 
яка, на думку Катерини ІІ, повинна була під-
готувати нове законодавче Уложення (звідси 
й назва комісії – О. В.) замість юридично 
застарілого Соборного уложення 1649 р. 
Положення про самоврядні міські громади 
повинні були увійти до одного з розділів 
нового Уложення. У Маніфесті «Про установ-
ленні в Москві Комісії для створення проекту 
нового Уложення і виборів до неї депутатів» 
[2, с. 1092] від 14 грудня 1766 р. зазначено, що 
до Комісії повинні бути обрані депутати від 
різних станів, від міських мешканців («горо-
жан») також,  по одному депутату від міста 
[2, с. 1101]. Міським депутатам після обрання, 
згідно з Маніфестом, вручалися накази меш-
канців про потреби міста: «<…> скласти для 
депутата наказ, який би включав всі потреби, 
які в Комісію представити бажає, як про це 
в Маніфесті повідано» [2, с. 1104]. Всього до 
Уложенної комісії було обрано 564 депутати, 
з яких 208 – від міських мешканців, які пред-
ставили не по одному наказу, а значно більше. 
Особливо цікавими були накази від україн-
ських міст. Так, мешканці Стародуба в наказі 
говорили, що вибори війта повинні відбува-
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тися із «природжених тамошніх», а жителі 
Полтави вказували на право всіх міщан оби-
рати війта з урядниками вільними (відкри-
тими) голосами [3, с. 20]. Крім того, окремо 
підготовлений загальний наказ від ІІ Мало-
російської колегії на чолі із президентом 
П. Рум’янцевим, в якому стосовно самовряду-
вання в містах зазначено: по-перше, що міська 
громада повинна складатися з усіх обивателів 
за винятком робітників; по-друге, міська гро-
мада у великих містах (Стародубі, Чернігові, 
Ніжині, Переяславі, Полтаві) повинна мати 
три уряди, а в менших один; міським правом 
повинні користуватися не тільки господарі, 
але й конторники, бухгалтери, купецькі това-
риші, підмайстри та повнолітні діти (які про-
живають із батьками – О. В.) тощо [3, с. 24]. 
Ці накази від українських міст та ІІ Малоро-
сійської колегії важливі тим, що вони харак-
теризують особливі суспільно-політичні 
настрої в міських громадах, відмінні від 
інших міст імперії. Великий наказ депутатам 
Уложенної комісії підготовлений та опубліко-
ваний самою Катериною ІІ, і в майбутньому 
став політичною основою для Жалуваної 
грамоти містам 1785 р. Уложенна комісія 
розпочала свою роботу над проектом нового 
Уложення 31 липня 1767 р. Для розроблення 
окремих питань Спільна комісія обрала 
15 приватних, з 5-ти осіб кожна. Крім них, 
діяли ще 4 комісії (дирекційна, зводів, наказів 
та експедиційна), які у своїй діяльності мали 
керуватися Великим наказом, наказами депу-
татськими і чинними законами. Робота Уло-
женної комісії виявилася неефективною, тому 
під приводом війни з Туреччиною 18 грудня 
1768 р. вона була розпущена до нового скли-
кання [4]. Отже, перша спроба підготувати та 
видати законодавчий акт для міст була невда-
лою, хоча Уложенна комісія виробила свою 
концепцію міського самоврядування. За твер-
дженням Л. Плошинського, розроблення 
єдиного положення про міста перейшло до 
відомства особливої комісії «о государствен-
ныхъ родахъ» [5, с. 214]. Праця над міським 
законопроектом продовжилася в приватних 

комісіях, які після розпуску Уложенної комі-
сії за наказом імперської влади продовжували 
свою роботу.

Тільки після сімнадцяти років від часу 
розпуску Уложенної комісії 21 квітня 1785 р. 
Катерина ІІ, нарешті, персонально ухвалила 
«Грамоту на права та вигоди містам Росій-
ської імперії» [6, с. 358]. Під час складання 
тексту Жалуваної грамоти 1785 р. викори-
стані різноманітні документальні матеріали, 
як вітчизняні, так й іноземні. Насамперед до 
них можна віднести такі правові акти: деякі 
положення Соборного уложення 1649 р. сто-
совно земельної власності міських мешкан-
ців; Уложення про губернії 1775 р.; Жалувана 
грамота дворянству 1785 р.; накази імпера-
торської влади щодо міст, починаючи від 
Петра І тощо. На думку дослідника ХІХ ст. 
А. Кизеветтера, до правових джерел Жалува-
ної грамоти містам 1785 р. іноземного похо-
дження варто віднести остзейські, шведські 
та прусські ремісничі регламенти, наприклад, 
Ремісничий статут (“Handwerk Ordnung”) 
Фрідріха Вільгельма 1733 р. Не залишені поза 
увагою також пам’ятки магдебурзького права, 
що діяли в тогочасній Україні («Малоро-
сії»). У паперах Уложенної комісії знаходять 
«Екстракт зі Статуту Великого князівства 
Литовського», «Саксонське Зерцало», «Поря-
док» В. Гроїцького, а також «малоросійські 
привілеї» [7, с. VI]. З висновків А. Кизевет-
тера зрозуміло, що Уложенна комісія, а за нею 
і Катерина ІІ, у роботі над Жалуваною грамо-
тою 1785 р. використовували готові переклади 
збірників магдебурзького права, зроблені чле-
нами української кодифікаційної комісії, яка 
працювала над підготовкою проекту зводу 
«Права, за якими судиться малоросійський 
народ» 1743 р. [7, с. 168]. Ми вважаємо, що із 
самого тексту «Прав, за якими судиться мало-
російський народ» 1743 р. укладачами гра-
моти запозичено положення гл. 26 «Про магі-
страт або уряд гродський привілейних і других 
міст, про суди їх міські та про інші посади» 
[8, с. 366], а саме правила організації та діяль-
ності магістратських судів. Логічно, що під 
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час підготовки Жалуваної грамоти містам 
1785 р. укладачі використовували накази 
депутатам від міст та напрацювання самої 
Уложенної комісії за 1767–1768 рр., керую-
чись водночас Великим наказом Катерини ІІ. 

За своєю структурою Жалувана грамота 
містам 1785 р. має оригінальний складний 
вигляд, не типовий для інших законодав-
чих актів того часу. Цей збірник складався 
зі Вступу, в якому імператриця у витіюватій 
формі вказує на причини видання грамоти 
містам, та 178 статей, об’єднаних у 12 роз-
ділів, але означених не цифрами, а літерами, 
за алфавітним порядком, у такому вигляді: 
А. «Городове положення»; Б. «Про місь-
ких обивателів. Встановлення суспільності 
міської та про вигоди суспільності міської»; 
В.  «Настанови для створення міської обива-
тельської книги»; Г. «Докази стану міських 
обивателів»; Д. «Про особисті вигоди міських 
обивателів, середнього роду людей або міщан 
взагалі»; Е. «Про гільдії та про гільдійські 
вигоди взагалі»; Ж. «Про першу гільдію»; 
З. «Про другу гільдію»; И. «Про третю гіль-
дію»; І. «Про вигоди цехові». Цей розділ має 
особливу структуру, тому що ст. 123 «Реміс-
ниче положення» розділена на 117 пунктів, 
що містять постанови про організацію цехів 
у містах та про права й обов’язки всіх катего-
рій ремісників (майстрів, підмайстрів, учнів) 
тощо; К. «Про іногородніх та іноземних 
гостях (ідеться про купців – О.В.)»; Л. «Про 
вигоди іменитих громадян»; М. «Про посад-
ських та про їх вигоди взагалі»; Н. «Про міські 
прибутки»; О. «Про міську загальну думу та 
міську шестигласну думу» [6, с. 358–384]. 
Жалувана грамота містам містить здебіль-
шого норми міського права, які регулюють 
організацію й проведення міських виборів, 
діяльність міських органів самоврядування, 
фінансові, земельні, соціальні й інші відно-
сини. Але в деяких статтях є норми, що можна 
віднести до цивільного, кримінального, про-
цесуального тощо права. Наприклад: норма 
ст. 88 регулює майнові права міщан: «Міща-
нин <…> благопридбані маєтності вільний 

дарити або заповісти, або в придане віддати, 
або передати, або продати кому як захочеться; 
а з успадкованим маєтком має розпорядитися 
як в законі вказано»; ст. 89 установлює про-
цесуальний строк давності кримінальної від-
повідальності за злочини, скоєні міщанами: 
«Всякого роду злочини, яким десять років 
пройшло <…> піддати вічному забуттю»;  
ст. 91 визначає кримінальну відповідальність 
за безчестя як міщанину, так і членам його 
родини: «Хто учинить міщанину безчестя сло-
вом чи письмом, той кривдник повинен пла-
тити (штраф) стільки скривджений як казні, 
так і місту платить за той рік <…>» [6, с. 367] 
тощо. Деякі норми Жалуваної грамоти містам 
1785 р. мають відсильний характер, напри-
клад, ст. ст. 45–48 містять посилання до кон-
кретних статей «Установлення для управління 
губерній» від 7 листопада 1775 р. [6, с. 362], 
а саме до глави «Про Губерський магістрат 
та його посади», стосовно порядку організа-
ції міських судових органів, що говорить про 
рівень юридичної техніки під час складання 
даної грамоти.

Насамперед важливо те, що в Жалува-
ній грамоті містам 1785 р. вперше владою 
Російської імперії зроблено спробу докладно 
регламентувати організацію і діяльність 
запроваджуваних тоді органів міського само-
врядування. Згідно із цим документом, усе 
населення міст поділялося на 6 розрядів: до 
1-го незалежно від стану входили «справжні 
міські обивателі», які мали в місті будинок 
або землю; до 2-го – купці всіх трьох гільдій 
(залежно від багатства); 3-й розряд становили 
цехові ремісники; 4-й – іногородні й іноземні 
«люди, які в цьому місті торгують, працю-
ють або займаються іншими міщанськими 
справами»; до 5-го розряду належали «іме-
ниті громадяни», вчені, художники, «всякого 
звання і стану капіталісти», банкіри, купці, 
які займалися оптовою торгівлею, судновлас-
ники; до 6-го – так звані посадські, які «про-
мислом, рукоділлям або роботою кормляться 
в тому місті». Основна частина населення 
міст, яка належала до 3-го і 6-го розрядів, 
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дістала назву «міщан», «міщанства». Належ-
ність до розрядів закріплювалася записом 
населення до міської «обивательської книги», 
поділеної на шість частин [9, с. 373]. Виборці 
від 6 розрядів обирали для керівництва містом 
загальну міську думу на чолі з міським голо-
вою, яка мала повселюдні функції та не рег-
ламентований порядок засідань. Виключним 
повноваженням загальної міської думи було 
обрання зі свого складу органу управління 
містом, що постійно діє, – шестигласної думи, 
яка повинна була збиратися на засідання один 
раз на тиждень разом із міським головою. 
Як видно з тексту статей, компетенція дум 
була досить обмеженою та недостатньо чітко 
визначеною. Не були відображені правові сто-
рони взаємовідносин між думами, міськими 
зборами, магістратами [10, с. 136]. Особливе 
місце в тексті Жалуваної грамоти містам 
1785 р. посідає остання, 178 ст., в якій законо-
давець зафіксував: «Міські магістрати та інші 
місця того міста законні вимоги міської думи 
виконують та, де користь служби імператор-
ської величності, дотримання порядку і тиші 
того вимагають, подають один одному руку 
допомоги» [6, с. 384], тобто підпорядкова-
ність міській думі всіх міських адміністратив-
но-виконавчих органів. Але І. Дитятин під час 
аналізу зазначеної ст. 178 та інших статей гра-
моти зауважує, що дума та міський магістрат 
розглядаються як установи, незалежні одна 
від одної, до того ж неоднорідні [11, с. 454]. 
Справді, на наш погляд, міська дума та міський 
магістрат, за Уложенням про губернії 1775 р. 
та Жалуваною грамотою містам 1785 р., – це 
органи місцевого самоуправління та суду, що 
належать до різних гілок влади, хоча і викону-
ють деякі адміністративні роботи. Жалувана 
грамота містам 1785 р. була недосконалою, 
що одразу спричинило критику її окремих 
постанов як із боку дворянства, так і з боку 
міського населення, але цей нормативно-пра-
вовий акт став юридичною основою реформи 
міського самоврядування кінця XVIII ст. у 
Російській імперії, яка стосувалася також 
самоврядного устрою українських міст.

З ухваленням Жалуваної грамоти містам 
1785 р. починається процес перебудови орга-
нів самоврядування в тих містах де вони вже 
функціонували, та розбудови там, де самовря-
дування було занадто спрощеним, іморівірно, 
адміністративним. Особливо це проявилося 
в містах, що були розташовані в різних укра-
їнських історичних областях, – Слобожан-
щині, Лівобережжі, Правобережній та Пів-
денній Україні. Так, у Слобідській Україні 
міське управління з 1706 р. перебувало під 
владою козацької (полкової та сотенної) вій-
ськової адміністрації. За маніфестом Кате-
рини ІІ від 28 липня 1765 р. «Про заснування 
в слобідських полках пристойного цивільного 
устрою і про перебування канцелярії губерн-
ської і провінційної» [2, с. 194], на Слобо-
жанщині в колишніх полкових та сотенних 
округах уже в складі новоутвореної Слобідсько- 
Української губернії розпочинається процес 
переходу від адміністративно-військового 
управління до цивільного, зокрема, в укра-
їнських містах, який тривав майже 20 років. 
У додатку даного Маніфесту наказується, що 
для управління народними справами в сотен-
них містечках, які управлялися сотниками, 
призначити замість них комісарів; а полкові 
слобідські містечка, які до цього називалися 
козацькими, перейменувати на державні вій-
ськові слободи та поставити для управління 
ними отаманів й десятників [2, с. 195]. Пер-
шими з українських міст, в яких у повному 
обсязі розпочалася міська реформа на основі 
Жалуваної грамоти 1785 р., були ті, що розта-
шовані саме на території Харківського наміс-
ництва (Слобідська Україна), створеного 
в грудні 1780 р. та знову перетвореного 1796 р. 
на Слобідсько-Українську губернію. у таких 
містах (містечках) Слобожанщини, як Хар-
ків, Суми, Охтирка, Лебедин, Зміїв, Ворожба, 
Краснокутськ, Боромля, Балаклія, Болодухів, 
Ізюм, Білопілля, Вовчанськ, Чугуєв, Остро-
гозьк тощо, протягом трьох років відбуваються 
вибори гласних та утворюються нові органи 
самоврядування, загальні та шестигласні 
думи. У кожному з міст Слобожанщини ста-
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новлення органів самоврядування за Жалу-
ваною грамотою містам 1785 р. відбувалося 
зі своїми особливостями. Так, наприклад, 
у Харкові, як зазначає А. Антонов, поява гра-
моти спочатку не вплинула на введення нових 
порядків. Тільки з 1786 р. у місті почала скла-
датися книга обивателів (з метою виявлення 
станової належності городян і визначення 
їхніх прав), яка була завершена до  весни 
1787 р. У квітні 1787 р. пройшли перші 
вибори в загальну думу, куди увійшли пред-
ставники всіх станів, крім іменитих громадян 
і гостей, а 3 травня – вибори до шестигласної 
думи. Збиратися шестигласна дума постано-
вила щосереди, а загальна – у січні, червні та 
пізньої осені [12, с. 81]. У перший рік, згідно 
із Жалуваною грамотою містам 1785 р., ново-
утвореною думою Харкова обговорювалися 
питання про збори із проведення ярмарок, 
про обкладання податками готелів, трактирів 
тощо, про ставлення дворян і разночинців до 
міської громади, про міські ваги, про устрій 
лазаретів для хворих рекрутів [13, с. 123]. 
Дослідники історії Харкова XVIII ст., що під-
водять підсумки самоврядування, вказують 
на його порівняну бідність. На їхню думку, 
магістрат та дума мали для міста передусім 
те значення, що ними були знайдені нові дже-
рела прибутків, а все інше, яке було зроблене 
для задоволення міських потреб, у більшій 
частині зроблено без них [13, с. 137]. Потрібно 
зазначити, що в українських містах Слобо-
жанщини Жалувана грамота містам 21 квітня 
1785 р. як законодавчий акт вважалася одним 
з основних джерел міського права протягом 
всього часу її чинності, а саме з моменту ухва-
лення й набрання чинності Міським положен-
ням 1870 р.

Більш складно і драматично запроваджу-
валася міська реформа на основі Жалуваної 
грамоти містам 1785 р. у Лівобережній Укра-
їні («Малоросії»), де значна кількість міст 
вже споконвіку мали сталі органи самовряду-
вання за магдебурзьким правом. У Козацьку 
добу український гетьманський уряд, попри 
новостворений полково-сотенний адміністра-

тивно-територіальний поділ, не став руйну-
вати традиційного міського самоврядування. 
Жителі Києва, Глухова, Гадяча, Козельця, 
Новгород-Сіверська, Ніжина, Полтави тощо 
надалі користувалися магдебурзьким пра-
вом на самоврядування. У ті часи в Україні 
склалося кілька типів міського самовряду-
вання. До першого типу належали міста, 
які користувалися магдебурзьким правом. 
До другого – міста, які управлялися рату-
шами. До третього типу належали малі міста 
і містечка без окремого постійного органу 
управління. Самоврядування в таких містах і 
містечках здійснювалося за принципом сіль-
ських громад, а саме: через обрання війта або 
отамана, урядування здійснювалось згідно 
із звичаєвим правом [14]. У містах Гетьман-
щини др. пол. XVII – сер. XVIII ст. суспільні 
відносини регулювалися за допомогою норм 
різних за походженням джерел (форм) права, 
до яких належали: міські правові звичаї; 
сеймові постанови, королівські конституції, 
привілейні локаційні грамоти містам тощо 
попередньої литовсько-польської доби; нор-
мативні акти гетьманської влади (договори, 
універсали, інструкції тощо); царські законо-
давчі акти стосовно міст; зводи Литовського 
статуту та збірники магдебурзького права 
тощо. Введення в дію Жалуваної грамоти 
містам 1785 р. залишило чинними деякі із 
вказаних правових актів, призупинило чин-
ність одних та скасувало порядок застосу-
вання інших. Головне, що в лівобережних 
українських містах, разом із Києвом, на той 
час у складі трьох намісництв – Київського, 
Чернігівського та Новгород-Сіверського 
(з вересня 1781 р.) встановлювався за Жалу-
ваною грамотою містам 1785 р. відмінний 
від попереднього порядок формування та 
діяльності нових органів самоврядування – 
загальних та шестигласних дум, зі своїми 
особливостями в кожному місті. Наприклад, 
у Києві, згідно зі збереженими протоколами, 
загальна міська дума скликалася 1786 р. 
не менше двадцяти разів, а склад її ще не був 
визначений [15, с. 382]. Та вже через одинад-
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цять років нормативним актом «Про підтвер-
дження всіх прав і переваг, Київській міській 
громаді пожалуваних» від 16 вересня 1797 р. 
імператор Павло І наказує: «Всемилостивіше 
повеліваємо громаду громадян цієї древньої 
столиці <…> зберегти при всіх тих правах, 
вольностях і перевагах, міських прибутках і 
вигодах, які з пожалуваними від їх велично-
стей грамотам і привілеям пом’янутому місту 
присвоєні та які ми своєю силою поновлюємо 
і підтверджуємо» [16, с. 736], тобто фактично 
повертає Києву попередній порядок самовря-
дування та скасовує дію Жалуваної грамоти 
містам 1785 р. Проте, як у Києві, так і в більшо-
сті інших міст Лівобережної України основні 
положення Жалуваної грамоти містам 1785 р. 
знову набувають чинності за правління імпе-
ратора Миколи І (1825–1854 рр.).

Землі з містами Правобережної України 
та Західної Волині були приєднані до Росій-
ської монархії під час другого та третього 
розділів Речі Посполитої в 1793–1795 рр., 
коли Міська реформа тривала вже декілька 
років. Але більшість великих українських 
міст Київщини, Волині та Поділля набули 
право на самоврядування магдебурзького 
зразка ще за часів Середньовіччя, тому 
одразу перекроїти встановлені століттями 
традиційні міські правові правила самовря-
дування новими законодавчими постановами 
російської влади було занадто важко. До того 
ж в українських містах на момент їх приєд-
нання до Росії залишалися чинними норми 
свого Закону про міста (“Prawo o miestach”), 
ухваленого Чотирьохрічним сеймом Речі 
Посполитої 18 квітня 1791 р. [17, с. 504], які 
визначали конституційне правове становище 
міських громад. 

Автор роботи погоджується ыз тверджен-
ням А. Резнікова про те, що передача функ-
цій міського управління від магістратів до 
міських дум потребувала часу. На Волині, 
після її інкорпорації до складу Росії 1795 р., 
перша міська дума, утворена в м. Житомирі, 
розпочала свою роботу лише 20 липня 1838 р. 
Проте навіть після її відкриття магістрат про-

довжував свою роботу і був остаточно лікві-
дований тільки 18 листопада 1849 р. Магі-
страт м. Дубна з кінця XVIII ст. функціонував 
під назвою міського магістрату. Відповідно до 
затверджених штатів чиновників Волинського 
намісництва від 5 серпня 1795 р., до його 
складу входили міський голова, два бурмис-
три, чотири ратмани (регенти). Незважаючи 
на перейменування, його функції не зазнали 
змін: магістрат контролював як судові справи 
міщан, так і їхнє життя, проводив рекрут-
ські набори, розподіляв ремісників за цехами 
[18, с. 35]. Тобто, незважаючи на чинне міське 
законодавство, у містах Правобережної Укра-
їни зберігалися свої правові традиції само-
врядування аж до проведення буржуазних 
реформ другої половини ХІХ ст.

У Південній Україні протягом другої поло-
вини XVIII cт. розбудовуються вже наявні 
українські степові міста: Єлисаветград, 
Новомиргород, Бахмут. Отримують статус 
міст: Кременчук, Крюків, Царичанка. Закла-
даються нові міста як стратегічні опорні 
пункти на тільки-но відвойованих у Туреч-
чини територіях, зокрема, Олександрівськ 
(1770 р.), Катеринослав (1776 р.), Херсон 
(1778 р.), Маріуполь (1779 р.), Миколаїв 
(1789 р.), Одеса (1794 р.) тощо. Більшості із 
цих міст, згідно зі ст. 57 «Грамоти на права 
та вигоди містам Російської імперії» 1785 р. 
[6, с. 367], за імператорським підписом нада-
ються жалувані грамоти, відповідно до яких 
міські громади отримують право утворювати 
органи самоврядування. Характерним є те, 
що Жалувана грамота містам 1785 р. для міст 
Південної України якраз була тим оптималь-
ним уложенням, за яким органи самовряду-
вання створювалися без будь-яких соціальних 
перешкод. Це підтверджується незмінністю 
положень цього законодавчого акта в містах 
півдня України, за винятком Одеси, до прове-
дення міської реформи 1870 р. З різних еко-
номічних та соціально-політичних причин 
особисто для Одеси імператор Олександр ІІ, 
з огляду на зміни в самоврядуванні столичних 
міст Санкт-Петербурга (1846 р.) та Москви 
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(1862 р.), 30 квітня 1863 р. видає Указ про 
затвердження «Положення про громадське 
управління в місті Одеса» [19, с. 402], за яким 
припиняється дія Жалуваної грамоти містам 
1785 р. А надалі самі норми положень Жалу-
ваної грамоти містам 1785 р. використані як 
джерело систематизації міського права під 
час підготовки укладачами проекту нового 
Міського положення 1870 р.

Висновки. У підсумку зазначимо, що 
положення Жалуваної грамоти містам 1785 р. 
з кінця XVIII ст. і до другої половини ХІХ ст. 
були одним з основних засобів правового 
регулювання суспільних відносин в україн-
ських містах, які входили до складу Російської 

імперії. Завдяки нормам «Грамоти на права 
та вигоди містам Російської імперії» 1785 р. 
встановлювався порядок виборів до міських 
самоврядних органів – загальної й шестиглас-
ної дум, визначаися їхня компетенція, орга-
нізація ремісничих цехів, права та переваги 
окремих станових груп міських обивателів. 
Незважаючи на те, що наукові дослідження 
генезису міського права та самоврядування 
українських міст не припиняються, їх варто 
продовжувати саме в напрямі історико-право-
вого порівняння розвитку вітчизняних місь-
ких самоврядних органів із муніципальними 
органами європейських держав на різних ета-
пах їх еволюції.

Анотація
У статті розглядається Жалувана грамота містам 1785 року, яка була одним з основних дже-

рел міського права українських міст із кінця XVIII – до другої половини ХІХ століть, у період 
перебування значної частини їх у складі Російської імперії. Об’єктивно аналізуються струк-
тура й зміст даного законодавчого акта, його правовий вплив на регулювання суспільних від-
носин у сфері міського самоврядування.
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Аннотация
В статье рассматривается Жалованная грамота городам 1785 года, которая была одним из 

основных источников городского права украинских городов с конца XVIII – до второй поло-
вины XIX веков, в период пребывания значительной части их в составе Российской империи. 
Объективно анализируются структура и содержание данного законодательного акта, его пра-
вовое воздействие на регулирование общественных отношений в сфере городского самоуправ-
ления.
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The article deals with the charter of 1785 cities, which was one of the main sources of urban law 

of Ukrainian cities from the end of the XVIII to the second half of the nineteenth century during the 
period of the considerable part of their membership in the Russian Empire. Objectively, the structure 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРАВОЧИНІВ ІЗ ВАДАМИ ВОЛІ

Постановка проблеми. Питання класифі-
кації правочинів із вадами волі актуальні сьо-
годні з огляду на їх недостатнє дослідження та 
постійне обговорення. Дана проблема є дис-
кусійною в науці цивільного права, оскільки 
вчені-цивілісти не мають єдиної думки щодо 
її вирішення. На даний час є багато питань, 
спричинених спробами визначення видів пра-
вочинів, які входять у дану групу. Тому необ-
хідно з’ясувати можливі критерії класифікації 
та види правочинів, які входять до розгляду-
ваної групи правочинів.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Класифікація правочинів із вадами волі була 
та є предметом дослідження багатьох нау-
ковців як в Україні, так і за її межами. Серед 
них можна виділити таких: О.В. Гутніков, 
О.Л. Зайцев, О.В. Зарубін, В.А. Ойгензіхт, 
Н.В. Рабіновіч, А.В. Рябініна, Ю.Л. Сеніна, 
К.В. Скиданов, М.О. Спаська, Р.Й. Халфіна, 
Ю.В. Холоденко та ін.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою наукової роботи є вивчення проблем-
них питань класифікації правочинів із вадами 
волі. Виходячи із зазначеної мети, необхід-
ним є вирішення таких завдань: проаналізу-
вати наявні підходи науковців до класифікації 
правочинів із вадами волі; визначити мож-
ливі критерії класифікації даних правочинів; 
з’ясувати, які види недійсних правочинів вхо-
дять до правочинів із вадами волі. 

Виклад основного матеріалу. Правочин із 
вадами волі належить до недійсних оспорю-
ваних правочинів. Проте розвиток цивільних 
правовідносин спричинив появу цілої низки 
дефектних правочинів, в основі яких лежить 
вада волі. За загальним правилом, до право-

чинів із вадами волі належать такі правочини: 
учинені під впливом помилки; учинені під 
впливом обману; учинені під впливом насиль-
ства чи погрози насильством; учинені під 
впливом тяжкої обставини та на вкрай неви-
гідних умовах. Зараз точиться дискусія щодо 
віднесення чи невіднесення деяких інших 
недійсних правочинів до правочинів із вадами 
волі. Наприклад, на даний момент у науковців 
розходяться погляди щодо того, куди відне-
сти такі недійсні правочини: учинений дієз-
датною фізичною особою, яка в момент його 
вчинення не усвідомлювала значення власних 
дій та (або) не могла керувати ними; учинено 
внаслідок зловмисної домовленості представ-
ника однієї сторони із другою стороно; фік-
тивні й удавані. Це стосується також право-
чинів, учинених особами за межами їхньої 
дієздатності (правочини, учинені малолітніми 
особами, неповнолітніми особами, особами з 
обмеженою дієздатністю, а також недієздат-
ними особами).

Варто навести погляди низки науков-
ців-цивілістів щодо класифікації правочинів 
із вадами волі. Наприклад, Н.В. Рабіновіч 
у своєму науковому дослідженні наводить 
такі види правочинів із вадами волі: а) учи-
нені зі спотворенням справжньої волі (сюди 
науковець відносить такі правочини: учине-
ний під впливом суттєвої помилки; учинений 
під впливом обману; учинений під впливом 
погрози; учинений під впливом насильства; 
учинений під впливом важкого матеріального 
становища, безвихідних матеріальних труд-
нощів) [1, с. 62]; б) правочини, в яких наявна 
невідповідність волевиявлення волі суб’єкта 
(правочин, вчинений під впливом обмовки, 
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описки; мнимий правочин; удаваний право-
чин; правочин, вчинений представником за 
межами наданих йому повноважень) [1, с. 84]. 
Як видно з даної класифікації, науковець 
виділяє дві групи правочинів, в основі яких 
лежить дефект волі (спотворення справжньої 
волі та невідповідність волевиявлення вну-
трішній волі). На думку автора, із цим можна 
погодитися, але щодо правочину, вчиненого 
під впливом обмовки чи описки, є питання, 
оскільки відсутня суттєва причина або істотна 
помилка щодо важливих складників право-
чину, яка б призвела до невідповідності волі 
волевиявленню. Тут правильніше говорити 
про механічні дефекти, які спричинили такий 
правочин, який у такому разі не належить до 
правочинів із вадами волі.

В.А. Ойгензіхт до правочинів із вадами 
волі відносить: правочин, учинений під впли-
вом помилки; правочин, учинений під впли-
вом обману; правочин, вчинений під впливом 
погрози чи насильства [2, с. 211].

О.В. Гутніков вважає, що підстави для 
недійсності правочинів із вадами волі умовно 
можна поділити на дві категорії: 1) коли при-
чини відсутності або вад формування вну-
трішньої волі пов’язані із самою особою, яка 
вчиняє правочин. Сюди вчений відносить 
правочини, вчинені громадянином, не здат-
ним розуміти значення своїх дій або керувати 
ними, а також правочини, учинені під впли-
вом помилки; 2) коли відсутність внутріш-
ньої волі або вади її формування зумовлені 
зовнішнім впливом (з боку контрагента в пра-
вочині, третіх осіб, збігом тяжких обставин) 
на особу, яка вчиняє правочин. До кола цих 
правочинів входять ті, що вчинені під впли-
вом обману, насильства, погрози, зловмисної 
домовленості представника однієї сторони 
із другою стороною або збігу тяжких обста-
вин [3, с. 291]. Такої ж думки дотримується 
А.В. Рябініна [4, с. 1040].

Ю.В. Холоденко вважає, що правочини 
з вадами волі можна виокремити в такі чотири 
групи: 1) правочини, недійсні у зв’язку з наяв-
ністю тільки одного волевиявлення за від-

сутності внутрішньої волі, учинені шляхом 
насильства, погрози, громадянами, нездат-
ними розуміти значення власних дій; 2) пра-
вочини, в яких волевиявлення неправильно 
відображає внутрішню волю, учинені шляхом 
зловмисної домовленості представника однієї 
сторони із другою; 3) правочини, недійсні з 
огляду на формування внутрішньої волі під 
впливом чинників, що порушують нормаль-
ний процес волеутворення, учинені під впли-
вом помилки, обману, збігу тяжких обставин; 
4) правочини, недійсні через лише зовнішню 
видимість волі і волевиявлення за їх фактич-
ної відсутності (фіктивні й удавані право-
чини) [5, с. 16].

У своєму дисертаційному дослідженні 
Ю.Л. Сеніною обґрунтовується така кла-
сифікація недійсних правочинів із вадами 
волі: 1) правочини, учинені без внутрішньої 
волі особи на вчинення правочину (відріз-
няються тим, що зовні є бездоганне волеви-
явлення, в якому відсутня воля учасника на 
вчинення відповідного правочину). Сюди 
відносять правочини, що здійснюються під 
впливом насильства, погрози, зловмисної 
домовленості представника однієї сторони 
із другою стороною [6, с. 18]; 2) правочини, 
в яких внутрішня воля особи сформувалася 
неправильно (правочини, учинені під впли-
вом помилки, обману, кабальні правочини). 
Дані правочини характеризуються наявністю 
зовнішнього вираження волі, яка сформува-
лася під впливом обставин, які спотворюють 
істинну волю особи [6, с. 19]; 3) правочини, 
учинені неволездатною особою (правочини, 
в яких суб’єктом є недієздатні особи, частково 
дієздатні особи, а також особи, які в момент їх 
вчинення не здатні розуміти значення власних 
дій та керувати ними) [6, с. 20].

М.О. Спаська пропонує таку класифіка-
цію правочинів, учинених із дефектами волі: 
1) правочини, під час укладення яких воля 
однієї або обох сторін сформувалася непра-
вильно. Сюди можна віднести правочини, учи-
нені під впливом тяжкої обставини, тобто на 
вкрай невигідних для особи умовах, обману, 
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якщо одна зі сторін навмисно ввела другу 
сторону в оману щодо обставин, що мають 
істотне значення, помилки, яка має місце, 
коли особа помиляється щодо обставин, що 
мають істотне значення; 2) правочини, здійс-
нені без внутрішньої волі особи на вчинення 
правочину. Законодавець до правочинів, 
здійснених без внутрішньої волі, відносить 
правочини, учинені під впливом насильства, 
береться до уваги насильство як фізичне, так 
і психологічне, здійснене, наприклад, шляхом 
погроз, а також правочини, учинені внаслідок 
зловмисної домовленості представника однієї 
сторони із другою стороною; 3) правочини, 
учинені особами, які нездатні самостійно 
формувати та виражати свою волю (неволез-
датними особами). До цієї групи варто відне-
сти правочини, учинені малолітньою особою 
за межами її цивільної дієздатності; право-
чини, учинені неповнолітньою особою за 
межами її цивільної дієздатності; правочини, 
учинені фізичною особою, дієздатність якої 
обмежена, за межами її цивільної дієздатно-
сті; правочини, учинені без дозволу органу 
опіки та піклування; правочини, здійснені 
дієздатною фізичною особою, яка в момент 
їх вчинення не усвідомлювала значення своїх 
дій та (або) не могла керувати ними; право-
чини, вчинені недієздатною особою [7, с. 103].

О.Л. Зайцев правочини з вадами волі поді-
ляє на два види: 1) без внутрішньої волі на 
укладення правочину; 2) з неправильно сфор-
мованою внутрішньою волею [8, с. 365].

У результаті аналізу вищезазначених спо-
собів класифікації правочинів доходимо вис-
новку, що не буває правочинів із вадами волі, 
учинених без внутрішньої волі. Оскільки тут 
наявний дефект, вада волі, а не відсутність 
волі взагалі. Учасник правочину, незалежно 
від наявності чинників впливу, все одно 
вчиняє активні чи пасивні дії для реалізації 
даного правочину, тобто втілює свою волю. 
Якщо немає внутрішньої волі, то не може 
йти мова і про правочин. Наприклад, у разі 
застосування до особи насильства чи погрози 
насильством із метою вчинення правочину 

вона виконує конкретні дії, які необхідні для 
вчинення правочину. І цей правочин буде 
вважатися для учасників цивільного обороту 
дійсним до того моменту, поки протилежне 
не буде визнане судом (за заявою потерпілого 
учасника правочину). Варто зазначити, що 
внутрішня воля наявна в разі вчинення будь-
якого правочину, за винятком тих, що вчинені 
особою, яка має певний психічний розлад, що 
виключає усвідомлення та керування влас-
ними діями, а також підписання правочину 
шляхом водіння по аркушу паперу силоміць, 
вимальовуючи тим самим підпис («імітація 
добровільного підпису») рукою особи, яка є 
учасником такого правочину. Отже, право-
чини з вадами волі не можуть бути правочи-
нами, учиненими без внутрішньої волі.

На думку Р.Й. Халфіної, можна назвати три 
основні групи випадків, в яких волевиявлення 
сторони або сторін може не відповідати їхній 
волі: 1) сторони свідомо укладають договір, 
який не відповідає їхнім справжнім намірам 
(фіктивний та удаваний правочини); 2) одна зі 
сторін вступає в договір, який не відповідає її 
справжній волі, під впливом недобросовісного 
контрагента (до таких дій контрагента закон 
відносить: обман, загрозу, насильство, вико-
ристання крайньої потреби іншого боку для 
укладення договору на явно невигідних для 
неї умовах); 3) сторони або одна з них всту-
пають у договір внаслідок помилки [9, с. 222].

К.В. Скиданов наводить таку класифікацію 
правочинів із вадами волі та волевиявлення: 
1) правочини з вадами волі та волевиявлення, 
учинені внаслідок впливу або тиску (під впли-
вом помилки, обману, погрози насильства, 
тяжкої обставини) [10, с. 130]; 2) правочини, 
за яких вади волі та волевиявлення зумовлені 
специфікою їх суб’єктного складу (учинені 
внаслідок зловмисної домовленості пред-
ставника однієї сторони із другою стороною, 
особою, яка не усвідомлювала значення своїх 
дій, малолітньою, недієздатними особами) 
[10, с. 169]; 3) правочини, волевиявлення яких 
не спрямоване на настання певних наслідків 
(фіктивні й удавані правочини) [10, с. 191].
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Як бачимо з вищенаведених класифікацій 
груп правочинів із вадами волі, багато науков-
ців до зазначених відносять правочини, учи-
нені без дозволу органу опіки та піклування чи 
вчинені недієздатними, або вчинені обмежено 
дієздатними особами, малолітньою чи непо-
внолітньою особою за межами її дієздатності. 
На думку автора, дані правочини недоцільно 
відносити саме до правочинів із вадами волі, 
оскільки відсутня деформація волі особи під 
час учинення правочину. Тут дефект саме 
в суб’єкті цивільних правовідносин, оскільки 
особа – малолітня, неповнолітня або визнана 
судом недієздатною чи обмежено дієздатною. 
Дана особа не володіє необхідним обсягом 
прав на вчинення конкретного виду право-
чину через визначені законом обставини. Зви-
чайно, у такому разі необхідно враховувати 
вольовий момент, оскільки особа або взагалі 
не здатна керувати своїми діями, або ця здат-
ність обмежена. Воля в особи відсутня (вона 
взагалі не може контролювати власні дії) або 
особа контролює свої дії неповною мірою 
через психічні розлади або ж недосягнення 
відповідного віку, який є суттєвим для кон-
кретного правочину. Тобто немає вади волі 
в правочині, оскільки в разі вчинення цього 
правочину особою з повною дієздатністю він 
є дійсним. Тому правочини, вчинені особою 
за межами її дієздатності, варто відносити до 
правочинів із недоліками суб’єктного складу. 

Також постає питання щодо правочину, 
вчиненого дієздатною особою, яка в момент 
його вчинення не усвідомлювала значення 
власних дій та (або) не могла керувати ними, 
регульованого ст. 225 Цивільного кодексу [11]. 
О.В. Зарубін вважає, що коли взяти до уваги, 
що воля має свідоме і мотивоване начало, то 
дія, вчинена громадянином, не здатним розу-
міти значення своїх дій або керувати ними, 
позбавлена волі. Оскільки вада волі може 
полягати в невідповідності волі волевияв-
ленню, або у втручанні ззовні в процес фор-
мування волі, відсутність волі не може бути 
її вадою. Оскільки воля в розглянутих право-
чинах відсутня, то можна говорити про те, що 

вони належать до правочинів із вадами суб’єк-
тного складу [12; 13]. На перший погляд, це 
класичний приклад правочину з недоліками 
суб’єктного складу. Але до даних правочинів 
належать ті дії, в яких особа умовно «має про-
блеми» з дієздатністю. Тобто особа недосягла 
певного віку (як наслідок, вона має часткову 
або неповну дієздатність) або дієздатність цієї 
особи обмежена чи взагалі відсутня, відпо-
відно до рішення суду. У разі ж вчинення пра-
вочину дієздатною особою, яка в момент його 
вчинення не усвідомлювала значення своїх 
дій та (або) не могла керувати ними, особа 
цілком дієздатна, але в момент вчинення пра-
вочину наявні обставини, які унеможливили 
її усвідомлення та (або) керування власними 
діями повною мірою. У вольовій діяльності 
особи наявний дефект, який проявляється 
внаслідок тимчасового функціонального роз-
ладу психіки, не пов’язаного із загальним 
порушенням психічного здоров’я; порушення 
фізіологічних процесів в організмі або інших 
хворобливих станів. Тому, на думку автора, 
правочини, регульовані ст. 225 Цивільного 
кодексу України, необхідно відносити до пра-
вочинів із вадами волі.

Сьогодні також точиться дискусія щодо 
місця фіктивних та удаваних правочинів 
у системі недійсних правочинів. Є кілька груп 
науковців, які досліджують це питання. Одна 
з них відносить дані правочини до правочи-
нів із вадами волі. Інші ж вважають, що фік-
тивні й удавані правочини входять до право-
чинів із вадами змісту. В.А. Ойгензіхт щодо 
фіктивного й удаваного правочинів зазначає, 
що тут, імовірно, наявний особливий дефект 
волі і водночас волевиявлення – приховання 
намірів [2, с. 211]. Науковець вважає, що фік-
тивні й удавані правочини становлять особли-
вий вид недійсних правочинів, в яких поєд-
нуються дві групи недоліків – недоліки волі 
та недоліки форми.

До науковців, які відносять фіктивні й уда-
вані правочини до правочинів із вадами змі-
сту, належать: Ф.С. Хейфец, Г.Ф. Шершене-
вич, І.В. Матвеєв, М.О. Спаська, О.В. Зарубін, 
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Ю.Л. Сеніна й ін. Наприклад, М.О. Спаська 
вважає, що у фіктивних та удаваних право-
чинах немає жодних суперечностей між дійс-
ною волею і волею, виявленою назовні. З пев-
них причин сторони приховують справжній 
сенс своїх дій, але водночас вони виражають 
своїми діями бажання саме того змісту, який 
відповідає їхній внутрішній волі. Вважаємо 
за доцільне віднести фіктивні й удавані пра-
вочини до правочинів із дефектом змісту, а не 
з дефектом волі [7, с. 100]. В.О. Зарубін дотри-
мується схожої думки, він зазначає: «Фіктивні 
та удавані правочини не належать до правочи-
нів із вадами волі, оскільки, по-перше, воля 
осіб, які мають намір укласти фіктивний або 
удаваний правочин, формується вільно, без 
втручання зовні; по-друге, вільно сформована 
воля також без будь-яких вад виражається 
зовні» [12, с. 13].

Належність фіктивних та удаваних право-
чинів до правочинів із вадами волі обстоюють: 
Н.В. Рабіновіч, К.В. Скиданов, Н.Н. Алєк-
берова, В.П. Платонов, В.Л. Вольфсон та ін. 
Н.В. Рабіновіч щодо фіктивних та удаваних 
правочинів зазначала, що в уявних право-
чинах по суті є одне тільки волевиявлення, 
в основі якого немає волі здійснити даний 
правочин інакше, як тільки про людське око 
[1, с. 86]. К.В. Скиданов зауважує, що фік-
тивні й удавані правочини належать до пра-
вочинів із вадами волі. Науковець вважає, що 
воля осіб, які укладають фіктивні або удавані 
правочини, деформована. Воля їх учасників 
не породжує аналогічного волевиявлення. 
З дій осіб не випливає, що вони насправді 
мали на увазі, які їхні наміри [10, с. 193].

Отже, автор вважає, що фіктивні й удавані 
правочини належать до правочинів із вадами 
волі, бо воля має дефект на стадії форму-
вання мети правочину. Звичайно, воля особи 
формується вільно, без будь-якого впливу 
з боку інших осіб чи незнання обставин пра-
вочину. Особа обов’язково вчиняє вольові дії 
щодо реалізації правочину, але вона має інші 
наміри, ніж передбачені правочином, що вчи-
няється або для вигляду, або для прикриття 

іншого правочину. Тобто автор не погоджу-
ється з думкою щодо відсутності волі у фік-
тивних та удаваних правочинах. Зовні дані 
правочини мають волевиявлення, яке не пору-
шує норми цивільного законодавства щодо 
форми правочину. Тому відносити їх до пра-
вочинів із вадами змісту немає сенсу. За від-
сутності позову про визнання такого право-
чину недійсним, він буде мати юридичне 
значення для осіб, які вчинили цей правочин, 
та інших учасників цивільного обороту.

З огляду на наявні пропозиції щодо кла-
сифікації правочинів із вадами волі, автор 
пропонує такі критерії класифікації цих 
недійсних правочинів: 1) за наявністю впливу 
зовнішніх та внутрішніх чинників на особу 
під час учинення правочину; 2) за наявністю 
умислу в діях учасника (учасників) право-
чину або третіх осіб.

 За наявністю впливу зовнішніх та вну-
трішніх чинників на особу під час вчинення 
правочину виділяють:

1) правочини з вадами волі, спричинені 
обставинами, які залежать від самого учас-
ника або учасників правочину. Сюди можна 
віднести такі правочини: учинені під впли-
вом помилки; учинені дієздатною особою, 
яка в момент вчинення не усвідомлювала зна-
чення власних дій та (або) не могла керувати 
ними; учинені під впливом тяжкої обставини 
на вкрай невигідних умовах; фіктивні; уда-
вані. Особливістю зазначених правочинів із 
вадами волі є те, що особа, яка вчиняє даний 
правочин, не піддається сторонньому впливу, 
вона самостійно вирішує вчинити правочин. 
Помилка є наслідком відсутності необхідного 
обсягу знань, поважного віку тощо. Право-
чин, учинений під впливом тяжкої обставини, 
укладається, наприклад, через скрутне мате-
ріальне становище особи, яке не залежало від 
іншого учасника правочину. Фіктивні й уда-
вані правочини відносимо в цю групу через 
те, що сторони наперед знають, що вчиня-
ють недійсний правочин із метою приховати 
інший правочин або ж учиняють правочин 
для годиться, водночас не мають наміру його 
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виконувати. Тобто учасники правочину сві-
домо, самостійно, без стороннього впливу 
вирішили вчинити правочин, який може 
визнатися недійсним, знають про всі можливі 
наслідки такого правочину.

2) правочини з вадами волі, які є наслідком 
впливу з боку одного з учасників правочину 
або ж третіх осіб. До них належать такі пра-
вочини: учинені під впливом обману; учинені 
внаслідок зловмисної домовленості пред-
ставника однієї сторони із другою стороною; 
учинені під впливом насильства чи погрози 
насильством. У чому особливість цієї групи 
правочинів із вадами волі? Їхньою суттєвою 
ознакою є наявність зовнішнього впливу на 
одну зі сторін правочину з боку іншої сторони 
або ж третьої особи. Метою такого впливу є 
бажання спонукати особу до вчинення право-
чину шляхом введення в оману, застосування 
насильства, залякування тощо.

Що стосується вчинення правочину 
з вадами волі, то варто зважати на категорії 
вини, зокрема такої її форми, як умисел. Тра-
пляється, що особу спонукають до вчинення 
дефектного правочину з певним умислом. 
Отже, правочини з вадами волі можна також 
класифікувати за наявністю умислу в діях 
учасника (учасників) правочину або третіх 
осіб. Зазначимо дві групи таких правочинів:

1) правочини з вадами волі, учинені внас-
лідок умисних дій із боку сторони (сторін) 
правочину або третіх осіб, а саме: учинені 
під впливом обману, внаслідок зловмисної 
домовленості представника однієї сторони 
із другою стороною, під впливом насильства 
чи погрози насильством; фіктивні й удавані 
правочини;

2) правочини з вадами волі, вчинені без 
умислу в діях учасників правочину, як-от: 

учинені під впливом помилки; учинені діє- 
здатною особою, яка в момент вчинення 
не усвідомлювала значення власних дій та 
(або) не могла керувати ними; учинені під 
впливом тяжкої обставини на вкрай невигід-
них умовах.

Отже, до правочинів із вадами волі можна 
віднести такі недійсні правочини: 1) учинені 
дієздатною фізичною особою, яка в момент 
вчинення не усвідомлювала значення своїх 
дій та (або) не могла керувати ними; 2) учи-
нені під впливом помилки; 3) учинені під 
впливом обману; 4) учинені внаслідок зло-
вмисної домовленості представника однієї 
сторони із другою стороною; 5) учинені під 
впливом насильства або погрози насильством; 
6) учинені під впливом тяжкої обставини та 
на вкрай невигідних умовах; 7) фіктивні пра-
вочини; 8) удавані правочини.

Висновки. У підсумку варто зазначити, 
що правочини з вадами волі – складна група 
недійсних правочинів, які передбачають 
велику різноманітність дій, спрямованих 
на виникнення, зміну чи припинення прав та 
обов’язків. А отже, необхідно їх класифіку-
вати. Сьогодні точиться жвава дискусія щодо 
даного питання. Науковці висловлюють різні 
думки щодо віднесення тих чи інших право-
чинів до правочинів із вадами волі (зокрема, 
правочинів, учинених за межами наявної 
дієздатності, фіктивних, удаваних правочи-
нів тощо). Тому дана проблематика потребує 
подальшого, більш ґрунтовного дослідження. 
Можна виділити два критерії класифікації 
правочинів із вадами волі, а саме: за наяв-
ністю впливу зовнішніх та внутрішніх чинни-
ків на особу під час учинення правочину; за 
наявністю умислу в діях учасника (учасників) 
правочину або третіх осіб.
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Анотація
У статті розглядається проблема класифікації правочинів із вадами волі. Наводяться думки 

різних науковців щодо цього. Аналізуються критерії класифікації даних правочинів та їх види. 
Пропонується власна класифікація правочинів із вадами волі. 

Ключові слова: воля, вада волі, правочин, правочин із вадами волі, умисел.

Аннотация
В статье рассматривается проблема классификации сделок с пороками воли. Приводятся 

мнения различных ученых по этому поводу. Анализируются критерии классификации данных 
сделок и их виды. Предлагается собственная классификация сделок с пороками воли.

Ключевые слова: воля, порок воли, сделка, сделка с пороками воли, умысел.

Aleksiy R.V. Actual problems of transactions with vices of the will classification
Summary
The article deals with the problem of classification of vices of will’s transactions. The opinions 

of various scientists on this subject are given. The criteria for the classification of these transactions 
and their types are analyzed. The author classification of transactions with vices of will is proposed.

Key words: will, vice of will, transaction, transaction with vices of will, intent.

Список використаних джерел:
1. Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Ленинград: Издательство 

Ленинградского университета, 1960. 171 с.
2. Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление: очерки теории, философии и психологии права. 

Душанбе: Дониш, 1983. 253 с.
3. Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве. Теория и практика оспари-

вания. М.: Бератор-Пресс, 2003. 576 с.
4. Рябинина А.В. Сделки с пороками воли в новой редакции Гражданского кодекса. Молодой 

ученый. 2016. № 10 (114). С. 1039–1045.
5. Холоденко Ю.В. Недействительность сделок с пороками воли: автореф. дисс. … канд. 

юрид. наук:12.00.03. М., 2008. 32 с.
6. Сенина Ю.Л. Категория воли в гражданском праве России (в аспекте гражданско-правовой 

сделки): автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Томск, 2006. 27 с.
7. Спаська М.О. Проблеми класифікації правочинів з дефектами (недоліками) волі. Вісник 

Вищої ради юстиції. 2011. № 4 (8). С. 97–105.
8. Зайцев О.Л. Правочини з вадами волі. Вісник Харківського національного університету 

внутрішніх справ. 2007. № 36. С. 364–369.
9. Халфина Р.О. Значение и сущность договора в социалистическом гражданском праве. М.: 

Издательство Академии наук СССР, 1954. 240 с.
10. Скиданов К.В. Воля і волевиявлення в правочині: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. К., 

2015. 285 с.
11. Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 р. №435–IV. Відомості Верховної Ради  

України. 2003. № № 40–44. С. 356.
12. Зарубин А.В. Недействительность сделок с пороками воли: автореф. дисс. … канд. юрид. 

наук: 12.00.03. Краснодар, 2004. 28 с.



23

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; 

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

№ 6/2018                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

УДК 347.2/3 

Гуйван П.Д.
к. ю. н., заслужений юрист України, 

докторант 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВІ ЧИННИКИ  
ПРАВА НА ПОЗОВ

Постановка проблеми. У цивілістичній 
науці є досить багато різних класифікацій 
строків. Цінність будь-якої класифікації поля-
гає в тому, що всі явища систематизуються за 
однією, заздалегідь обраною ознакою, інакше 
класифікація втрачає свій науковий характер 
та практичне значення, вона стає випадко-
вим нагромадженням явищ, фактів, речей та 
обставин [1, c. 86]. Цивільно-правові строки 
можуть бути класифіковані за юридичними 
наслідками їх настання або спливу, за сферою 
регулювання, за механізмом їх встановлення, 
за характером перебігу та припинення тощо. 

З огляду на запроваджений у доктрині поділ 
правовідносин на регулятивні й охоронні, 
матеріальні строки також можуть бути класи-
фіковані за даною ознакою як межі здійснення 
регулятивного повноваження особи в нор-
мальному (не порушеному) стані та періоди 
вчинення дій, спрямованих на захист пору-
шеного суб’єктивного права. Серед останніх 
темпоральних вимірів найбільш показовою є 
позовна давність як строк реалізації повнова-
ження особи, яке полягає в набутті можливо-
сті судового захисту свого порушеного права 
шляхом вчинення певних активних дій – 
пред’явлення позову. Як відомо, пред’явлення 
позовної вимоги до суду і подальший розгляд 
її відбувається за правилами процесуального 
законодавства. З іншого боку, інститут позов-
ної давності в усіх легіслатурах є матеріаль-
но-правовим, він міститься в матеріальному 
законі – Цивільному кодексі, регулюється 
його інструментарієм.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
У національному законодавстві та наукових 

дослідженнях наявні значні суперечки щодо 
того, які юридичні механізми мають застосо-
вуватися до регулювання відносин на етапі 
пред’явлення позову, матеріально-правові 
чи процесуально-правові. Це значною мірою 
проявляється в різних підходах та усвідом-
ленні галузевої належності часових чинників, 
передусім часу для реалізації права на звер-
нення до суду з позовом. У площині нормо-
творення ці розбіжності відтворено в різних 
презумпціях окремих кодексів. Так, цивільний 
та господарський процесуальні закони наго-
лошують не матеріальному характері темпо-
рального чинника – позовної давності, тоді 
як адміністративна юрисдикція побудована 
на засадах процесуального опосередкування 
відносин з оформлення позовних вимог.

Різні аспекти юридичної сутності права 
на позов та його темпоральних проявів  
у науковій літературі досліджувалися такими 
вченими, як: І.Б. Новицький, С.С. Алексєєв, 
К.С. Юдельсон, М.А. Гурвич, А.А. Добро-
вольський, Є.О. Крашенінніков та ін. Однак 
ці науковці в основному зосередилися на 
розробленні конкретних правил поведінки 
управленої особи, правозастосовного органу 
й інших учасників процесу під час здійснення 
права на судовий захист. Водночас у проведе-
них дослідженнях практично відсутні спроби 
адаптації матеріально-правового інструмента, 
який опосередковує давнісні відносини, 
до процесуального порядку судового захисту 
порушеного права. 

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є з’ясування механізмів засто-
сування поняття темпоральної регламента-
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ції поведінки учасників охоронно-правового 
відношення та напрацювання збалансованих 
підходів у цій царині. Для виконання постав-
леної задачі в межах даного дослідження бу-
дуть розглянуті два істотних елементи права 
на позов: матеріально-правовий та процесу-
ально-правовий, а також здійснено їх сутніс-
не порівняння.

Виклад основного матеріалу. Охоронне 
правовідношення може реалізуватися шляхом 
участі в ньому відповідних юрисдикційних 
органів, діяльність яких регламентується про-
цесуальними нормами. Варто зазначити, що 
відносини контрагентів за даним охоронним 
зобов’язанням мають матеріальний зміст, тоді 
як їхні взаємини з уповноваженим державним 
юрисдикційним органом мають суто процесу-
альний характер. Але цей факт не призводить 
до ототожнення процесуальних правовідно-
син з охоронними матеріальними. Суб’єктивне 
матеріальне право в охоронному правовідно-
шенні – це право на захист. Йому кореспон-
дує юридичний обов’язок іншої особи вико-
нати конкретну вимогу або зносити заходи 
примусового впливу. В охоронному правовід-
ношенні управнена особа наділена не лише 
повноваженнями на виконання власних дій та 
вимагання необхідної поведінки від зобов’я-
заної особи, а й правом вимагати конкретних 
дій від суду, який не є учасником матеріаль-
ної взаємодії. Маємо зазначити, що вимога до 
державного юрисдикційного органу не вхо-
дить до складу охоронного суб’єктивного 
права, але вона є додатковою процесуальною 
гарантією реалізації матеріального права 
на захист. Застосуванням в процесуальному 
порядку заходів державного примусу до нена-
лежного боржника досягається головна мета 
процесу – встановлення об’єктивної істини і 
в такий спосіб гарантування захисту матері-
альних прав особи. 

Прийнято вважати, що обов’язковою умо-
вою судового захисту є наявність в особи 
права на позов та права на його пред’явлення. 
Варто відрізняти поняття «право на позов» та 
«право на пред’явлення позову». Панівною 

в доктрині є думка, що право на пред’явлення 
позову є по суті правом на позов у процесу-
альному розумінні [2, c. 137]. Воно пов’язане 
з особистісними характеристиками позивача 
або процесуальними особливостями спору, 
зокрема, визначеними в Цивільному проце-
суальному кодексі України. Це право на звер-
нення суб’єкта до судових органів. Окремі 
дослідники питання вважали, що позовна 
давність належить до процесуального права, 
фактично стверджуючи, що дані строки 
регулюють механізм пред’явлення позову 
[3, c. 73].

Справді, позовна давність має деяку 
подібність до процесуальних строків, які 
теж встановлюються зазвичай для вчинення 
одноразової дії та можуть відновлюватися за 
рішенням юрисдикційного органу в разі їх 
спливу за поважних причин. Саме це давало 
підстави окремим науковцям вести мову про 
процесуальну природу позовної давності 
[4, c. 37]. Механізм складання позовної заяви, 
обґрунтування позовних вимог, надання дока-
зів та порядок розгляду компетентним дер-
жавним органом питання про захист суб’єк-
тивного права встановлений численними 
нормами процесуального права. Чи належать 
до них норми, що регулюють перебіг давніс-
них строків? 

Цікавою є думка дореволюційного росій-
ського вченого Є.В. Васьковського, який 
говорив про недоцільність вживання терміна 
«право на позов», замінивши його на поняття 
«процесуальна правоздатність», яка, на його 
погляд, охоплювала повноваження як на 
пред’явлення позову, так і на отримання судо-
вого захисту [5, c. 623–624]. У такому разі, 
здавалося б, можна було спростити питання 
про зміст права особи за охоронним право-
відношенням. Але попри всю свою прива-
бливість, ця правова конструкція не знайшла 
підтримки. Мабуть, тому, що її структура 
передбачає змішування матеріальних та про-
цесуальних повноважень правоносія, чи тому, 
що запропоноване право аж ніяк не могло б 
бути об’єктом дії позовної давності.
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Річ у тому, що законодавство не надає судо-
вим органам можливості здійснювати розгляд 
спорів, що випливають із цивільно-правових 
відносин, за власною ініціативою. Звернутися 
до суду по захист порушеного права може 
лише особа, суб’єктивне право якої порушене, 
а також її представники чи інші повноважні 
органи. Це є юридичним фактом, який приво-
дить до вступу в дію процесуального регуля-
тивного механізму. Норми процесу застосо-
вуваються після звернення управненої особи 
до компетентного державного органу – суду. 
З позиції процесуального права захистом 
цивільних прав та інтересів є діяльність упов-
новажених органів щодо відновлення пору-
шених прав особи [6, c. 95]. Варто розуміти, 
що судовий розгляд нічого не змінює в спір-
ному матеріальному правовідношенні, а лише 
оцінює його з погляду матеріального права, 
тобто встановлює наявність взаємних прав і 
обов’язків у сторін спору.

Отже, правом на позов у процесуальному 
сенсі прийнято вважати право порушити та 
підтримувати судовий розгляд конкретного 
матеріально-правового спору в суді з метою 
його вирішення. Таке право зовсім не пов’я-
зане з початком, перебігом та спливом позовної 
давності, право на звернення до суду не може 
обмежуватися строком [7, c. 3]. Пред’явлення 
позову до початку перебігу позовної давності 
чи після її закінчення не впливає на можли-
вість звернення до суду. Звісно, для позивача 
можуть настати різні за змістом негативні 
наслідки пред’явлення позову поза межами 
давнісного строку: коли на момент пред’яв-
лення позову цей строк ще не почався, суд має 
відмовити в задоволенні позову за безпідстав-
ністю, тоді як у разі пропуску давності суд 
може відмовити в позові саме із цієї причини. 
Проте вказані обставини в жодному разі не 
позбавляють особу права на звернення до суду.

 Інша річ матеріальне право на позов. 
Право на позов у матеріальному сенсі треба 
розуміти як можливість звернення до суду 
з метою застосування до відповідача приму-
сових заходів. Тобто в даному контексті це 

фактично право на судовий захист, і саме це 
право, а не можливість звернення до суду, 
може припинитися в разі непред’явлення 
позову протягом встановленого давнісного 
строку. Зміст звернення суб’єкта, матеріальні 
права якого порушені неналежним виконан-
ням обов’язку боржником, становлять певні 
вимоги щодо застосування до останнього 
примусових заходів, які мають забезпечити 
виконання обов’язку та його відповідальність. 
Але управнена особа може скористатися мож-
ливістю захисту суб’єктивного права лише 
в межах нормативно визначеного давніс-
ного строку, після закінчення якого зазвичай 
позовна забезпеченість вимог припиняється. 
Законодавство практично всіх країн містить 
встановлений строк, у межах якого може бути 
здійснений вказаний судовий захист поруше-
ного права. Як матеріально-правове явище 
він кваліфікується і згідно з положеннями 
вітчизняного законодавства (які узгоджу-
ються із правилами більшості країн так званої 
континентальної системи права). Цей строк 
не є процесуальним, оскільки не впливає на 
перебіг судового розгляду щодо спірних від-
носин у разі його початку, і саме тому питання 
його застосування вирішуються відповідно 
до законодавства, яке діяло на час пору-
шення права, а не на момент розгляду спору 
[8, c. 464]. За усталеною традицією зазначе-
ний строк має назву позовної давності і визна-
чає період існування матеріального права на 
позов у разі порушення цивільного права.

Варто мати на увазі, що в англо-саксон-
ській правовій системі, яка ґрунтується 
на принципі судових прецедентів, позовна 
давність визнається інститутом процесу-
ального права. Проте і в цих країнах остан-
нім часом відбулися певні зрушення сто-
совно визначення значення даного інституту, 
зокрема, під час вирішення спорів за участю 
іноземних контрагентів. Так, у Великій Бри-
танії 1984 р. ухвалено спеціальний Закон про 
іноземні позовні строки, який запровадив для 
англійського міжнародного приватного права 
правила, згідно з якими позовна давність іно-
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земного права має кваліфікуватися як елемент 
матеріального права договору [9, c. 60].

Сьогодні теза, що позовна давність є 
інститутом матеріального права, а строки 
захисту порушеного права – цивільно-пра-
вовими, має небагато опонентів. Проте 
не викликає сумнівів наявність спільного 
впливу на результативність судового захисту 
як матеріальних, так і процесуальних повно-
важень особи. Який же зв’язок між правом 
на позов у матеріальному та процесуаль-
ному розумінні? За загальновизнаним поло-
женням будь-яке суб’єктивне право вини-
кає, змінюється і припиняється з огляду на 
певні юридичні факти. Процес утворення чи 
трансформації суб’єктивного права обов’яз-
ково проходить стадію юридичного факту 
[10, c. 20]. Зокрема, для охоронного суб’єк-
тивного матеріального права таким юридич-
ним фактом є порушення з боку зобов’язаної 
особи: невиконання обов’язку, заперечення 
чи оспорювання права тощо. Тобто до право-
вого статусу особи як необхідної передумови 
участі в правовідношенні додається додат-
кова умова, яка породжує нове відношення. 
Виникає охоронне матеріально-правове від-
ношення, порушене цивільне право набуває 
здатності до захисту, зокрема шляхом приму-
сової реалізації домагання. Інакше кажучи, у 
правоволодільця з’являється повноваження, 
яке називають правом на позов у матері-
альному сенсі. Однією з основних характе-
ристик такого права є те, що воно підлягає 
задавнюванню: особа може отримати судо-
вий захист свого порушеного права, якщо 
звернеться до суду протягом встановлених 
законом давнісних строків.

Дане матеріально-правове відношення 
щодо захисту права реалізується в процесу-
альній формі шляхом звернення до юрисдик-
ційного органу, і повноваження щодо звер-
нення до суду по захист у науці розуміється як 
право на позов у процесуальному сенсі. Воно 
відокремлене від суб’єктивного матеріального 
права: зацікавлена особа може звернутися до 
суду по захист незалежно від того, чи пере-

буває вона в матеріально-правових відноси-
нах із відповідачем чи порушене її право, чи 
потребує зазначене матеріальне право захи-
сту. Наявність чи відсутність в особи матері-
ального права, факт порушення його відпові-
дачем встановлюється вже під час розгляду 
спору по суті. Проте для початку судового роз-
гляду важливими є процесуальні передумови 
пред’явлення позову та дотримання порядку 
звернення до суду. По суті, йдеться про наяв-
ність суб’єктивного процесуального права на 
позов як умови приведення в дію механізму 
процесуальних засобів захисту і, зрештою, як 
умови отримання судового захисту поруше-
ного матеріального права чи інтересу. Отже, 
від наявності процесуального права на позов 
залежить реалізація матеріального права на 
позов. У цьому і полягає дуалістичність судо-
вого захисту: це питання як матеріального, 
так і процесуального права [11, c. 59–62]. 
Матеріальне право на позов полягає в можли-
вості отримати примусову реалізацію дійсно 
належного особі та порушеного чи оспорюва-
ного суб’єктивного цивільного права. Проце-
суальне ж право на захист передбачає можли-
вість проведення судової діяльності з метою 
розгляду і вирішення спору.

Отже, реалізація процесуального права 
забезпечує належне пред’явлення позову. 
Критерієм належності пред’явленого позову 
може слугувати подальше судове прова-
дження, яке закінчується вирішенням справи 
по суті. Логічно, що під час розгляду спору 
відбувається аналіз вже матеріального права 
на позов: юрисдикційний орган перевіряє 
законність та обґрунтованість вимоги. Саме 
тому відсутність матеріального права на позов 
призводить до відмови в задоволенні позовної 
заяви, а не до повернення її. Адже встановити 
обставини, що підтверджують чи спростову-
ють належність особі цивільного права, пору-
шення його боржником, можна лише завдяки 
ретельному аналізу справи по суті. Результа-
том такого вивчення матеріалів спору є вирі-
шення питання про визнання права, навіть 
тоді, коли визнання права не є самостійною 
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охоронно-правовою матеріальною вимогою 
[12, c. 72–73].

Отже, від наявності в особи процесуаль-
ного права на звернення до суду напряму 
залежить реалізація гарантованого законом 
права на судовий захист порушеного мате-
ріального права чи інтересу. Тому проана-
лізуємо складові частини процесуального 
права на позов. У науці цивільного процесу 
прийнято вважати, що право на звернення до 
суду буде наявним, якщо існують, по-перше, 
передумови права на пред’явлення позову, 
а по-друге, виконані умови здійснення права 
на пред’явлення позову. За наявності переду-
мов права на пред’явлення позову особа отри-
мує суб’єктивне право на звернення до суду 
з конкретною вимогою. Наявність зазначе-
них передумов встановлюється судом під час 
пред’явлення позову (хоча іноді може вияв-
лятися і під час процесу), і якщо вони від-
сутні, суд не може розглядати справу, а коли 
це виявиться після порушення провадження – 
припиняє процес. Повторне звернення до суду 
з даного питання неможливе, оскільки пере-
шкоди щодо виникнення суб’єктивного права 
на звернення до суду усунути неможливо. 
Цивільне процесуальне законодавство Укра-
їни до передумов права на звернення до суду 
по захист відносить підвідомчість спору суду, 
наявність у позивача цивільної процесуальної 
дієздатності, відсутність такого, що набрало 
чинності, судового рішення щодо спору між 
тими ж сторонами, про той же предмет і з тих 
же підстав, відсутність судової ухвали про 
прийняття відмови від позову або про затвер-
дження мирової угоди сторін, що набрала 
чинності, відсутність договору між сторонами 
про передачу даного спору на вирішення тре-
тейского суду тощо.

Крім передумов для звернення до суду по 
судовий захист, право на позов у процесуаль-
ному сенсі залежить також і від умов здійс-
нення права на пред’явлення позову. Інакше 
кажучи, процесуальне право на позов від-
сутнє, якщо не дотриманий механізм звер-
нення до юрисдикційного органу. Порядок 

звернення до суду також врегульований чин-
ним українським законодавством і передба-
чає наявність таких умов: справа має бути 
підсудна даному судові, заява від імені заін-
тересованої особи повинна подаватися повно-
важним суб’єктом, позовна заява має пред’яв-
лятися з дотриманням встановлених законом 
змісту і форми та в належній кількості примір-
ників і доданих до неї документів, у належ-
них розмірах має бути сплачений судовий збір 
[13, c. 76]. На відміну від передумов права на 
звернення до суду, недоліки, пов’язані з недо-
триманням порядку пред’явлення позову, 
можуть бути усунуті, що, у свою чергу, усуває 
перешкоди для початку процесу.

Свого часу в літературі висловлена думка, 
що сплив позовної давності погашає не тільки 
матеріальне, а й процесуальне право на позов 
[14, c. 98–99]. Надалі такий висновок спро-
стований шляхом як більш детального дослі-
дження фактичної сутності відносин, так 
і коригування відповідних актів законодав-
ства. Право на судовий захист як матеріальне 
повноваження, хоча і реалізується в процесу-
альній формі, все ж відрізняється від права 
на звернення до суду. Останнє, як вказува-
лося, виникає в особи за наявності певних 
передумов. Воно може бути реалізоване неза-
лежно від того, чи є в заявника матеріальне 
право на позов (це буде встановлено під час 
розгляду спору юрисдикційним органом), 
і не пов’язане з моментом правопорушення 
та позовною давністю: дане право виникає 
від часу появи зазначених вище передумов і 
закінчується із втратою хоча б одного їхнього 
складника. 

Матеріальне ж право на позов виникає 
лише за наявності сукупності таких матері-
альних чинників: належне уповноваженому 
суб’єктивне право порушене, воно порушене 
зобов’язаною особою. Судовий аналіз може 
показати, що позов є безпідставним (напри-
клад, порушення насправді не відбулося або 
вчинене іншим суб’єктом). Тоді варто конста-
тувати, що особа, яка звернулася до суду по 
захист, насправді не має матеріального права 
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на позов. Але в будь-якому разі, як за безпід-
ставності матеріальних вимог, так і в разі реа-
лізації реального домагання, здійснення мате-
ріального права на позов відбудеться лише 
за наявності в особи права на позов у проце-
суальному сенсі. У цьому і полягає головне 
значення процесуальної форми реалізації 
матеріальної вимоги. 

Отже, варто зазначити, що для здійснення 
процесуального механізму судового врегулю-
вання спорів про застосування примусових 
заходів до боржника обов’язковою передумо-
вою є належна реалізація положень матері-
ально-правового інституту позовної давності. 
Хоча відносини, які регулюються інститутом 
позовної давності, відбуваються в матері-
ально-правових межах, вони напряму сто-
суються процесуально-правових відносин, 
пов’язаних із пред’явленням та розглядом 
позову, оскільки значною мірою зумовлюють 
появу та подальше регулювання останніх. 
Інакше кажучи, застосування заходів матері-
ально-правового характеру стосовно зобов’я-
заної особи здійснюється в процесуальній 
формі. Матеріальна сторона юрисдикційного 
захисту реалізується за наявності та за допо-
могою заходів, вказаних у нормах матері-

ального права, а процесуальна сторона захи-
сту забезпечується здійсненням відповідних 
дій, передбачених нормами процесуального 
закону [15, c. 8].

Висновки. Отже, строк для здійснення 
матеріального права на судовий захист сут-
тєво залежить від наявності права на звер-
нення до суду по судовий захист. Адже 
відсутність процесуального права на позов 
призводить до повернення позовної заяви 
чи, якщо певні обставини будуть вияв-
лені під час розгляду справи, – до закін-
чення процесу без вирішення спору по суті. 
У будь-якому разі такі наслідки не вплива-
ють на перебіг позовної давності, і після 
її спливу втрачається матеріальне право 
на позов. Важливість даного питання ще й 
у тому, що безпідставне повернення позову 
чи припинення процесу призводить до пору-
шення матеріального права особи на судо-
вий захист. Отже, простежується нерозрив-
ний зв’язок між матеріальним законом про 
позовну давність та процесуальним поряд-
ком реалізації обмеженого давністю права: 
пред’явлення позовної заяви до суду є про-
цесуальною формою здійснення матеріаль-
ного права на позов. 
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Работа посвящена исследованию теоретического вопроса о соотношении материальных и 

процессуальных факторов, характеризующих временные параметры права на иск. Проанали-
зирована юридическая природа материального и процессуального права предъявления иска. 
Установлены их сущностные характеристики. Определены различия, в частности, в темпо-
ральном регулировании. Установлена правовая связь между материальным законом об исковой 
давности и процессуальным порядком реализации ограниченного давностью права: предъяв-
ление иска является процессуальной формой осуществления материального права на иск.

Ключевые слова: право на иск, обращение в суд, исковая давность.
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Guyvan P.D. Procedural and substantive factors of the right to claim
Summary
The work is devoted to the study of the theoretical question of the relationship between the mate-

rial and procedural factors that characterize the temporal parameters of the right to claim. The legal 
nature of the substantive and procedural law is analyzed. Established their essential characteristics. 
Differences have been identified, in particular, in temporal regulation. A legal connection has been 
established between the material law on the limitation of actions and the procedural procedure for 
the exercise of the right limited by the prescription: the bringing of a claim is a procedural form of 
exercising the substantive right to a claim.

Key words: right to claim, appeal to court, limitation of actions.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ СПАДЩИНИ ВІДУМЕРЛОЮ

Постановка проблеми. В умовах сього-
дення важливим чинником процесу розвитку, 
реформування та демократизації всього сус-
пільного ладу в Україні є правова держава, що 
здатна забезпечити реалізацію основополож-
ного принципу верховенства права, а також 
гарантувати недоторканність та захист життя 
і здоров’я людини, честі та гідності як одних 
із найважливіших соціальних цінностей. 
Одним із найвагоміших інститутів в усіх пра-
вових системах як у давні часи, так і сьогодні 
є інститут спадкового права. Місце та роль 
цього інституту зумовлені тим, що об’єктом 
спадкування здебільшого є право власності, 
яке залишається після смерті власника. Кому 
саме має перейти майно, в якому порядку 
й обсязі – ці проблеми спадкування в наш 
час перебувають в центрі уваги держави та 
суспільства, законотворців та науковців, а 
також кожної людини, оскільки так чи інакше 
стоссуються її інтересів.

Окрім того, питання визнання спадщини 
відумерлою вбачається актуальним для дослі-
дження, оскільки в юридичній літературі 
майже не висвітлювалося. Саме тому пріо-
ритетним завданням є аналіз даної проблеми 
з урахуванням норм чинного законодавства. 
У зв’язку із цим необхідний розгляд особли-
востей визнання спадщини відумерлою.

Огляд останніх досліджень. Серед нау-
ковців, які досліджували особливості інсти-
туту спадкового права, варто назвати таких: 

І.В. Болокан, Ю.О. Заіка, В.В. Комаров, 
О.Є. Кухарєв, Л.А. Музика, О.О. Первомай-
ський, О.В. Розгон, Є.О. Рябоконь, Г.О. Світ-
лична, С.Я. Фурса й ін. Однак на сучасному 
етапі відсутня остаточна позиція стосовно 
багатьох питань, які регулюють визнання 
спадщини відумерлою. Це такі, як визначення 
заявника, процесуального статусу нотаріуса, 
можливість подання відповідної заяви орга-
нами й особами, яким законом надано право 
захищати права, свободи й інтереси інших 
осіб у даній категорії справ тощо.

Отже, незважаючи на вагомий внесок 
до вивчення зазначеної проблематики, дослі-
дження питань щодо визнання спадщини віду-
мерлою залишається відкритим для дискусій, 
що й зумовлює актуальність дослідження 
в цьому напрямі з метою вдосконалення 
належного регулювання зазначеного питання.

Актуальність статті зумовлена тим, що це 
питання повинно досліджуватися, оскільки 
постає дуже багато теоретичних та прак-
тичних проблем щодо тлумачення та засто-
сування окремих законодавчих положень, 
незважаючи на наявність окремої глави 
в Цивільному процесуальному кодексі Укра-
їни (далі – ЦПК України), присвяченої осо-
бливостям окремого провадження в справах 
про визнання спадщини відумерлою. 

У зв’язку з відсутністю однозначного та 
повного дослідження правовідносин, які 
виникають під час визнання спадщини віду-
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мерлою, постає багато питань у відповідних 
відносинах. Отже, питання, що висвітлюють 
правову природу спадщини, яка є відумер-
лою, залишається спірним.

Формулювання завдання дослідження. 
Мета статті полягає у визначенні особливос-
тей та проблемних питань правового регулю-
вання визнання спадщини відумерлою.

Виклад основного матеріалу. Поява 
інституту власності поставило перед суспіль-
ством безліч питань, серед яких питання про 
те, що робити з майном людини, яка померла, 
кому воно належить тощо.

Законом гарантоване право розпорядитися 
своїм майном кожному на випадок смерті, 
через визначення його долі в заповіті. Зрозу-
міло, що метою є захист особистих інтересів 
громадян, адже майже кожен переймається 
тим, до кого ж перейде належне йому майно 
після його смерті. Також спадкове право  
ставить під захист інтереси членів сім’ї та 
близьких родичів померлого, зміцнює цим 
самим сім’ю.

За загальним правилом, після смерті фізич-
ної особи права й обов’язки (спадщина), 
що залишилися після неї, повинні перейти 
до інших осіб – спадкоємців. Однак іноді від-
бувається так, що спадщина не переходить 
ні до одного зі спадкоємців, наслідком чого є 
залишення майна без власника, а це може ста-
вити під загрозу саме майно або ж осіб, які 
будь-яким чином, вимушено чи ні, стикаються 
з ним. Також варто пам’ятати, що між іншими 
суб’єктами цивільних відносин можуть вини-
кати конфліктні ситуації, по’вязані зі спробами 
заволодіння цим майном. Для уникнення таких 
спорів призначений такий правовий засіб, як 
набуття права власності на відумерлу спад-
щину [1, с. 383]. Саме тому необхідно погоди-
тися з тим, що «інститут відумерлої спадщини 
слугує усуненню безхазяйності об’єктів спад-
кування, збереженню їх у цивільному обороті, 
що, у свою чергу, сприяє впорядкованості від-
повідних правовідносин» [2, с. 133].

В історичному аспекті термін «відумер-
лість» визначається як безхазяйне майно, яке, 

відповідно до права окупації, переходить до 
держави на підставі принципу суверенітету. 
Сутність цього принципу полягає в тому, що 
останнім титульним володільцем майна стає 
той, на чиїй території це майно розміщене.

Як свідчить аналіз, відумерла спадщина – 
це спадкова маса, що залишилася після смерті 
особи, стосовно якої жодна особа, ні за пра-
вом спадкування за законом, ні за заповітом, 
не може або не заявляє домагань. 

Початком процесуальний порядку визнання 
відумерлості спадщини є подання територі-
альною громадою порядком окремого прова-
дження заяви до суду. Рішення суду є єдиною 
правовою підставою для набуття права влас-
ності на відумерлу спадщину. Лише внаслі-
док неприйняття спадкоємцями спадщини 
після смерті особи в територіальної громади 
з’являється право на відумерлу спадщину. 
Тобто саме неприйняття в належний час та 
належним способом спадщини є підставою 
для визнання спадщини відумерлою. 

За визнання права власності на відумерле 
майно разом із правами до територіальної 
громади можуть переходити й зобов’язання 
перед третіми особами.

Отже, особливою категорією справ, які роз-
глядаються порядком окремого провадження, 
є справи про визнання спадщини відумер-
лою. Тому в зазначених справах актуальним 
для судової практики є застосування поло-
жень щодо дії норм спадкового права в часі 
[3, с. 142].

Саме визначення правової природи відно-
син, що складаються в процесі визнання спад-
щини відумерлою, є одним із дискусійних 
питань у цивільному праві. Стосовно цього 
можна виділити дві суперечливі позиції. 

Прихильники першої позиції перехід  
відумерлої спадщини у власність публіч-
ного утворення розглядають як спадкування 
[4, с. 190; 5, с. 110, 111].

Інші науковці заперечують наявність 
спадкового правонаступництва в процесі 
визнання спадщини відумерлою [6, с. 253;  
7, с. 1046, 1047].
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Перш ніж визначати юридичну природу 
відносин, що виникають у зв’язку з визнан-
ням спадщини відумерлою, варто звер-
нути увагу на таке. Структурне розміщення 
ст. 1277 у книзі 6 Цивільного кодексу України 
(далі – ЦК України) «Спадкове право» не дає 
однозначної відповіді на питання про при-
роду відумерлої спадщини та спершу дозво-
ляє зробити висновок про нібито віднесення 
таких відносин до спадкових, а територі-
альної громади – до спадкоємця. Але навіть 
формально це не збігається із сутністю спад-
кування. Так, існує лише два види спадку-
вання – за законом та за заповітом, які перед-
бачені в ст. 1219 ЦК України. Положення 
цієї статті не ставиться під сумнів, оскільки 
має імперативний характер та розшире-
ному тлумаченню не підлягає. Закономір-
ним питанням, яке може виникнути, є таке: 
до якого виду спадкування належить пере-
хід відумерлої спадщини в разі спадкового 
правонаступництва? Територіальна громада 
в жодній із п’яти наявних черг спадкоємців 
за законом не визначена, хоча в її власність 
переходить відумерла спадкова маса. Окрім 
того, ст. 1277 ЦК України винесена поза межі 
гл. 86 цього Кодексу «Спадкування за зако-
ном». Саме призначення спадкування, а осо-
бливо за законом, полягає в переході спад-
кового майна після смерті особи до її дітей, 
батьків, інших родичів, тобто воно слугує для 
забезпечення майнових інтересів членів сім’ї 
спадкодавця. Досить вдале визначення сут-
ності спадкування за законом свого часу дав 
С.М. Братусь, який зауважив, що такий вид 
спадкування ґрунтується на припущенні, від-
повідно до якого закон, що встановлює коло 
та черговість спадкоємців, розміри спадкових 
часток кожного з них, відповідає справжньому 
волевиявленню спадкодавця, який не зміг або 
не побажав виявити свою волю інакше, тобто 
шляхом заповіту [8, с. 69]. Виходячи з даної 
позиції, складно уявити, що воля власника 
може передбачати перехід його майна до 
територіальної громади. Адже за такої умови 
особа, імовірно, залишила б заповіт, в якому 

територіальну громаду чи інше публічне 
утворення визначила б спадкоємцем.

Серед суб’єктів, що претендують на таке 
майно, є держава, муніципальні утворення, 
як-от територіальна громада, а також іно-
земна держава. До наявних суб’єктів права 
на відумерлу спадщину також відносяться 
установи для старих, інвалідів, лікувальні, 
виховні установи й установи соціального 
забезпечення в таких країнах, як Туркменіс-
тан. Визначення суб’єкта права на відумерлу 
спадщину залежить від об’єкта, тобто від 
самої відумерлої спадщини, її складу, місця 
відкриття спадщини та спадкодавця, який 
помер. У випадку відумерлості спадщини, 
пов’язаної з іноземним елементом, доля її 
визначається законодавством тієї держави, 
на території якої перебуває спадкове майно, 
і залежить від того, якої саме концепції пере-
ходу відумерлої спадщини дотримується ця 
країна, також це залежить від особи спадко-
давця й складу спадщини. Рухоме майно, яке 
стало відумерлим, переходить у власність тієї 
держави, громадянином якої на момент смерті 
був спадкодавець.

У ч. 1 ст. 1277 ЦК України визначено підстави 
для звернення до суду про визнання спадщини 
відумерлою, до яких належать: відсутність 
спадкоємців як за заповітом, так і за законом; 
усунення спадкоємців від права на спадку-
вання; неприйняття спадкоємцями спадщини; 
відмова спадкоємців від прийняття спадщини.

У багатьох наукових дослідженнях між 
цими підставами ставиться сполучник «або», 
тобто вважається, що має існувати тільки 
одна з них [9, с. 131]. Проте на практиці дані 
підстави можуть бути наявні й одночасно, 
хоча вони є альтернативними. Це стосується 
випадків, коли одні спадкоємці не прийняли 
спадщину або відмовилися від її прийняття, 
а інших усунуто від права на спадкування. 
У процесі визнання відумерлості спадщини 
основоположним є те, що відсутні особи, 
які мають право на отримання спадщини. 
Але необхідно пам’ятати, що наведений пере-
лік підстав є вичерпним за будь-яких обставин.
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Передбачений спеціальний строк для звер-
нення до суду із заявою про визнання спад-
щини відумерлою, який становить один рік 
із моменту відкриття спадщини, та регламен-
тований певний процесуальний порядок, вста-
новлений у ЦПК України [10]. Причому заява 
до суду подається органом місцевого само-
врядування не протягом строку, а після його 
спливу. Отже, строк для подання до суду заяви 
про відумерлість спадщини не може бути про-
довжений, тому що він чітко не визначений. 
Це означає, що навіть через декілька років 
після смерті особи територіальна громада має 
право звернутися до суду із відповідною зая-
вою. Основна вимога, що ставиться до строку 
законом, – сплив із моменту відкриття спад-
щини одного року.

Отже, реалізувати право на звернення 
до суду з відповідною заявою можна тільки 
після закінчення щонайменше одного року 
після відкриття спадщини (ч. 2 ст. 1277  
ЦК України). Інакше суд відмовить у при-
йнятті такої заяви (ст. 336 ЦПК України).

Можуть бути наявні й інші підстави для 
відмови в прийнятті судом заяви, наприклад, 
коли спадкоємці формально не прийняли 
спадщину, проте фактично майно перебуває 
в їхньому володінні та користуванні; коли 
відсутня будь-яка інформація стосовно роз-
шуку спадкоємців, а також повідомлення їх 
нотаріусом про факт відкриття спадщини  
[9, с. 133]. 

ЦПК України регламентує спеціальні 
вимоги стосовно змісту заяви про визнання 
спадщини відумерлою. Особливими, поруч 
із загальними відомостями, які місяться 
в кожній заяві, що подається до суду, є такі 
дані. Відповідно до положення ст. 335 ЦПК 
України, у заяві про визнання відумерлою 
спадщини повинні зазначатися відомості про 
час і місце відкриття спадщини, про майно, 

що становить спадщину, а також докази, 
які свідчать про належність цього майна 
спадкодавцю, про відсутність спадкоємців 
за  заповітом і за законом або про усунення 
їх від права на спадкування, або про неприй-
няття ними спадщини, або про відмову від її 
прийняття.

Висновки. Отже, інститут відумерлої 
спадщини слугує для того, щоб запобігти без-
хазяйності майна, зберегти його в цивільному 
обороті, а також захистити інтереси кредито-
рів. Суспільство не залишається байдужим, 
коли вагоме за своєю вартістю майно (неру-
хомий об’єкт) втрачає свого власника, захо-
плюється або знищується особами, які не 
мають жодних прав на нього. Якщо ж спад-
кове майно не має ніякої цінності, то зазви-
чай право не реагує на його долю. Речі, що 
не мають власника, можуть становити і небез-
пеку для суспільства. Йдеться, зокрема, про 
руйнування об’єктів нерухомості. Крім того, 
інститут відумерлої спадщини встановлено 
з метою захисту прав кредиторів, вимоги яких 
мають бути задоволені незалежно від наяв-
ності чи відсутності спадкоємців, прийняття 
ними спадщини тощо [11, с. 120].

Отже, перехід відумерлого, безхазяйного 
майна у власність територіальної громади 
є особливим випадком цивільного право-
наступництва, що має універсальний харак-
тер. Інститут відумерлої спадщини має велике 
значення для кожної правової держави, діяль-
ність якої спрямована на забезпечення захи-
сту прав, свобод та інтересів своїх грома-
дян. Однак сьогодні виникають проблемні 
питання, пов’язані передусім із недостатнім 
та недосконалим правовим регулюванням 
особливостей розгляду та вирішення справ 
про визнання спадщини відумерлою. Все це 
й обумовлює актуальність подальшого дослі-
дження вищезазначених питань.
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Анотація
У статті розкривається порядок визнання спадщини відумерлою за законодавством України. 

Розглядаються проблемні питання, пов’язані з визнанням спадщини відумерлою.
Автором визначено, що значення інституту відумерлої спадщини полягає в усуненні безха-

зяйності об’єктів спадкування, збереження їх у цивільному обороті, а також захисті інтересів 
кредиторів.

Ключові слова: спадкове право, спадщина, відумерла спадщина, правонаступництво, 
набуття права власності, судовий спір.

Аннотация
В статье раскрывается порядок признания наследства отмершим по законодательству Укра-

ины. Рассматриваются проблемные вопросы, связанные с признанием наследства отмершим.
Автором определено, что значение института отмершего наследства заключается в устра-

нении безхазяйности объектов наследования, сохранения их в гражданском обороте, а также 
в защите интересов кредиторов.

Ключевые слова: наследственное право, наследство, отмершее наследство, правопреем-
ство, приобретение права собственности, судебный спор.

Novosad A.S., Momot A.I. Features of consideration of disclaimer heritage abandoned
Summary
The article reveals the procedure for recognizing the inheritance from the dead according to the 

legislation of Ukraine. Problematic issues related to the recognition of the inheritance from the dead 
are considered.

The author determines that the value of the institution of the deceased heritage is to eliminate the 
lack of ownership of the objects of inheritance, preserve them in civilian circulation, as well as protect 
the interests of creditors.

Key words: hereditary law, heritage, legacy, legal succession, gaining ownership, litigation. 
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ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПОСЛУГ

Постановка проблеми. У даний час усе 
більше українських підприємців розглядають 
маркетингові дослідження як обов’язкову 
передумову ухвалення управлінських рішень. 
Причому навіть за наявності власних марке-
тингових служб або відділів суб’єкти підпри-
ємницької діяльності звертаються до послуг 
спеціалізованих організацій, що передбачає 
договірне врегулювання відповідних відно-
син. Юридичне оформлення процесу одер-
жання, використання, охорони і поширення 
інформації, отриманої під час маркетингових 
досліджень, опосередковується договором 
із надання маркетингових послуг. Під час 
укладання договору про надання маркетинго-
вих послуг постає низка питань, пов’язаних із 
визначенням істотних умов даного договору.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
У науці цивільного права історичні дослі-
дження в галузі договірного права не є новими. 
Майже кожна наукова робота із проблем дого-
вірного права містить з’ясування еволюції 
відповідного предмета дослідження. Питання 
узгодження істотних умов договору вивчали 
такі вчені, як: С.М. Бервено, О.В. Дзера, 
О.П. Подцерковний, С.С. Потопальський, 
С.О. Бородовський, С.А. Подоляк, Т.В. Бобко 
та інші, проте єдиної наукової позиції щодо 
того переліку умов, які називаються законом 
як істотні, нині немає [1; 2; 3; 4; 5]. 

Формулювання завдань дослідження. 
Важливим є вивчення переліку істотних умов 
договору, який міститься в чинному законо-
давстві, аналіз термінів, які вживаються в пра-
вових нормах на позначення таких умов, та 
отримання певного висновку стосовно істот-

них умов договору про надання маркетинго-
вих послуг, зокрема, відображення в законо-
давстві окремих умов як істотних.

Виклад основного матеріалу. Зважаючи 
на важливість договору в цивільному праві, 
зазначимо, що однією із загальних засад 
цивільного законодавства є свобода договору, 
а його укладення залежить від домовленості 
сторін за істотними умовами договору, що 
робить цей аспект актуальним. Через розши-
рення цивільним законодавством договірної 
свободи, наявність у ньому засад диспози-
тивності потребують переосмислення основи 
договірного права. Це також зумовлюється 
реформуванням цивільного права, встанов-
ленням суто приватницьких засад його регу-
лювання, необхідністю інтеграції в законо-
давство Європейського Союзу. Визначення 
переліку істотних умов договору має першо-
чергове значення для його укладення. Незва-
жаючи на те, що в чинному законодавстві 
міститься розширений перелік умов, які є 
істотним для деяких видів договорів, у пра-
возастосовний практиці трапляються випадки 
не відображення їх повного складу в тексті 
договору [6]. 

Навіть більше, у правових спорах суди 
часто обирають позицію, згідно з якою окремі 
умови, хоч і названі в законі як істотні, не 
перешкоджають виконанню договору, а тому 
їх відсутність не може бути підставою для 
визнання договору неукладеним. Науковий 
світ також розійшовся в поглядах щодо того, 
чи коректний нині визначений перелік істот-
них умов у законодавстві, чи необхідне його 
обмеження або запровадження єдиного закри-
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того переліку умов, що стануть істотними для 
всіх договорів у цивільному праві.

За змістом положень ч. 1 ст. 626 Цивіль-
ного кодексу (далі – ЦК) України, договором є 
домовленість двох або більше сторін, спрямо-
вана на встановлення, зміну або припинення 
цивільних прав і обов’язків. Сторони є віль-
ними в укладенні договору, виборі контрагента 
та визначенні умов договору з урахуванням 
вимог цього Кодексу, інших актів цивіль-
ного законодавства, звичаїв ділового обо-
роту, вимог розумності та справедливості [7].

Згідно зі ст. ст. 638, 639 ЦК України, дого-
вір вважається укладеним, якщо сторони 
в належній формі досягли згоди з усіх істот-
них умов договору. Отже, непогодження сто-
ронами істотних умов договору може бути 
лише підставою для визнання договору неу-
кладеним. Проте визнання договору неукла-
деним може мати місце на стадії укладення 
договору, а не за наслідками його виконання 
сторонами; якщо дії сторін свідчать про те, 
що оспорюваний договір фактично було 
укладено, суд має розглянути по суті питання 
щодо відповідності його вимогам закону. Вка-
заної правової позиції дійшов Верховний Суд 
України в постановах від 23 вересня 2015 р. 
у справі № 3–502гс15 [8]; від 20 квітня 2016 р. 
у справі № 3–287гс16 [9]; від 6 липня 2016 р. 
у справі № 3–436гс16 [10]. 

Крім того, визначення договору як неукла-
деного може мати місце на стадії укладення 
договору в разі, якщо сторони не досягли 
згоди з усіх його істотних умов, а не за 
наслідками виконання договору сторонами. 
Зазначена правова позиція викладена в поста-
нові Верховного Суду України від 25 червня 
2011 р. у справі № 3–58гс11 [11]. 

Законодавчі норми в частині регулювання 
умов договору умовно поділяються на три 
види. По-перше, це норми, які встановлюють 
істотні умови для конкретного договору, вжи-
ваючи водночас термін «істотні». По-друге, це 
норми, які зазначають низку умов, які пови-
нен містити договір. Спільним у цих нормах 
є те, що в них викладений перелік умов без 

зазначення, що вони є істотними, але вико-
ристовується певна імперативна конструк-
ція, що договір «повинен містити», умови 
договору «повинні бути передбачені» тощо. 
Ці умови є характерними саме для окремого 
виду договору. У наведених переліках є поло-
ження, які мають характер реквізитів, деякі 
з наведених умов окремо регулюються зако-
нодавством, відсутність погодження певної 
умови або допускається самим законодав-
ством, або передбачає правові наслідки, від-
мінні від визнання договору неукладеним. 
Проте не в усіх таких нормах робиться акцент 
на їхній диспозитивності. По-третє, це норми, 
які містять звичайні умови договору, в тексті 
не наголошено на тому, що конкретний дого-
вір повинен містити такі умови.

На нашу думку, сумнівною є пропози-
ція щодо визначення єдиного виключного 
переліку умов, які б були істотними для всіх 
договорів. Адже договори регулюють різно-
манітні правовідносини, що, у свою чергу, 
мають свої особливості, тому застосування 
уніфікованого підходу до визначення істот-
них умов договору і правових наслідків їх 
неузгодження позбавить сторони можливості 
максимально повно узгодити всі нюанси своїх 
правовідносин, що, у свою чергу, неодмінно 
спричинить правові спори й іноді неможли-
вість виконання договорів.

Якщо тлумачити зміст ст. 638 ЦК України 
в аспекті встановлення істотних умов законом 
дослівно, то легітимність встановлених під-
законними актами типових форм чи зразків 
договорів, що містять істотні умови договорів 
ненадійна. Інша річ, що встановлені підзакон-
ними актами типові форми договорів мають 
бути розроблені відповідно до закону. Вони 
й існують саме для того, щоб полегшити сто-
ронам укладення договорів із зазначеними 
в зразках істотними умовами, що вимагає 
закон для певних видів договорів. 

У вирішенні питання про те, які істотні 
договірні умови становлять зміст договору 
про надання маркетингових послуг, варто 
виходити щонайменше із двох нижченаведе-
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них обставин. По-перше, маркетинговий дого-
вір – це лише один із видів договорів, який, як 
і інші договори, є підставою для виникнення 
цивільних прав та обов’язків (ст. 11 ЦК), а 
отже, і зобов’язань (ст. 509 ЦК). По-друге, 
закон не встановлює яких-небудь особливих 
правил щодо договірних умов не тільки до 
договору про надання маркетингових послуг, 
але і до договорів про надання послуг взагалі.

Це зумовлює завдання не тільки, точніше, 
не стільки дослідити сам перелік договірних 
умов, скільки визначити їхню суть. Необ-
хідно з’ясувати закономірність тієї чи іншої 
умови в договорі про надання маркетингових 
послуг, взаємозв’язок і поєднання між собою 
умов цього договору. Отже, вибір умов дого-
вору, а маркетинговий – не виняток, – це не 
просто заповнення його тексту переліком 
пунктів і систематизоване визначення пра-
вил поведінки кожного з учасників договору, 
ґрунтуючись на принципах справедливості, 
сумлінності та розумності. Так, у науковій 
літературі під час висвітлення різних питань, 
пов’язаних із дослідженням змісту договорів, 
зазвичай висловлюються погляди про істотні 
умови, які безпосередньо вказані в ст. 638 ЦК. 
Із зазначеної причини особливих наукових 
розбіжностей в цьому питанні не вбачається. 

Під час аналізу умов, що становлять зміст 
договору, відповідно до ст. 628 ЦК України, 
зазначимо, що заслуговує на увагу позиція, 
що умови договору, які визначаються на роз-
суд сторін і погоджені між ними, можна імену-
вати як ініціативні, а ті, які є обов’язковими, 
відповідно до актів цивільного законодав-
ства, – обов’язковими. Договір про надання 
маркетингових послуг як самостійна договірна 
конструкція має свої особливості укладання 
й узгодження сторонами договірних умов.

Для адекватного розуміння змісту зобов’я-
зань за договором, зараз ідеться про договір 
із надання маркетингових послуг, необхідно, 
по-перше, розпізнати в ньому елементи відо-
мих типів договорів, передбачених ЦК Укра-
їни, іншими законами або правовими актами, 
і застосувати до них у відповідних частинах 

правила про ці договори; по-друге, у тих 
частинах договору, які не збігаються з еле-
ментами жодного з відомих договорів, роз-
глянути ці стосунки по суті, з огляду на мету 
та предмет.

За своєю природою маркетингові зобов’я-
зання регулюються гл. 63 ЦК України. Отже, 
наявність у ЦК положень про надання послуг 
має практичне значення, суть якого полягає 
в такому. Під час укладання договорів у сфері 
надання послуг, які безпосередньо не перед-
бачені в ЦК, сторони, з огляду на принцип 
свободи договору, самі визначають умови 
договору. Проте під час укладення договору 
вони повинні керуватися загальними поло-
женнями з надання послуг.

Необхідними умовами договору про 
надання маркетингових послуг є такі: 1) пред-
мет договору, що включає як самі послуги, що 
здійснюються під час маркетингових дослі-
джень, так і їх результат (інформація і реко-
мендації маркетолога, закріплені у звіті вико-
навця); 2) термін виконання послуг; 3) ціна 
маркетингових послуг.

Здійснення маркетингових послуг опо-
середковує договір про надання маркетин-
гових послуг, предметом якого є сама діяль-
ність виконавця та її результат (маркетингова 
інформація у формі звіту про проведене 
дослідження). Прихильники цього погляду 
акцентують увагу на неспроможності мате-
ріального носія маркетингової інформації 
до самостійного набуття споживчої вартості. 
Останню мають маркетингові послуги як різ-
новид інформаційних послуг [12], матеріаль-
ний носій результатів проведення яких не змі-
нює їхньої економічної сутності [13, с. 28–31]. 

Оскільки договір про надання маркетин-
гових послуг є різновидом договору про 
надання послуг, то за певних умов на його 
регулювання поширюється дія норм, що міс-
тяться в гл. 63 ЦК України. Предметом дого-
вору про надання маркетингових послуг є 
послуги як такі, тобто дії, які виконує мар-
кетолог (виконавець), і корисний ефект, що 
одержує від зазначених дій замовник.
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За договором про надання послуг викона-
вець зобов’язується виконати певні дії або 
здійснити певну діяльність, які зазвичай не 
мають матеріального результату (наприклад, 
послуги зв’язку, освітні послуги тощо). Деякі 
послуги можуть мати матеріальний результат. 
Так, наприклад, медичні послуги з надання 
стоматологічної допомоги мають матеріаль-
ний результат, водночас лікування в терапе-
вта – ні. Варто зазначити, що всім послугам 
притаманний одна загальна ознака – резуль-
тату передує виконання дій, які не мають мате-
ріального змісту (медичне обстеження, ауди-
торська перевірка, маркетингові дослідження 
тощо). Тому в разі надання послуг продається 
не сам результат, а дії, які до нього привели. 
Отже, предметом договору про надання 
послуг є виконання дій або здійснення діяль-
ності, які не мають матеріального результату.

Практика підприємницької діяльності 
показує, що в більшості випадків предмет мар-
кетингового договору включає, крім рішення 
власне дослідних завдань, виконання деяких 
робіт і послуг, пов’язаних вже із застосуван-
ням результатів досліджень, а саме: 1) пошук 
оптимального контрагента для продажу / 
купівлі товару або послуги, виробленої замов-
ником; 2) проведення попередніх переговорів 
від імені замовника; 3) розроблення проекту 
договору купівлі-продажу між замовником і 
виконавцем, знайденим контрагентом та ін.

Згідно з визначенням офіційного довід-
ника, випущеного Європейською федерацією 
асоціацій консультантів з економіки й управ-
ління (FEACO), який містить опис 104 різно-
видів консалтингових послуг, поняття марке-
тингу охоплює всього 14 різновидів послуг, 
зокрема такі, як: «реклама і сприяння збуту», 
«корпоративний образ і відносини з громадсь-
кістю», «соціально-економічні дослідження і 
прогнозування» та ін. [14, с. 165–167]. 

Крім того, деякі послуги, віднесені даними 
довідником до інших напрямів консалтингу, 
наприклад, «визначення конкурентоспромож-
ності / вивчення кон’юнктури ринку», зазна-
чені в рубриці «Загальне управління», на наш 

погляд, за своїм реальним змістом мають 
виразно маркетинговий характер. Нечіткість 
наведеної класифікації відображає аналі-
тичний характер самого процесу управління 
бізнесом, який передбачає ухвалення взає-
мозалежних рішень, що стосуються різних 
областей знань, у зв’язку із чим неможливо 
принципово відмежувати маркетингову діяль-
ність від інших складників підприємницької 
діяльності.

Однак не погодимося з думкою, що даний 
тип договору пов’язується суто із проведен-
ням досліджень і отриманням чисто конста-
туючих результатів. Виходячи з того, що мета 
договору визначає його зміст і розкривається 
в його предметі, необхідно визнати, що пред-
мет маркетингового договору ширше, ніж 
інформація про стан ринку.

Додамо до цього, що на практиці через 
яскраво виражений прикладний характер 
маркетингових послуг, їх жорстку орієнтацію 
на економічний результат, у договорі зазвичай 
є пункти, що так чи інакше стосуються прак-
тичного впровадження отриманих теоретич-
них результатів, – як мінімум у вигляді виро-
блення конкретних практичних рекомендацій 
для замовника. Тому навіть тоді, коли сторони 
позначають договір як договір на проведення 
досліджень (наприклад, маркетингових дослі-
джень, досліджень ринку тощо), справжній 
зміст правовідносин за даним типом договору 
вказує на те, що перед нами договір пердусім 
послуг. Це уточнення є принципово концеп-
туальним у контексті того, що даний дого-
вір містить: по-перше, елементи договору 
підряду, що регулюється нормами гл. 61 ЦК 
України; по-друге, елементи договорів на 
виконання науково-дослідних робіт, дослід-
но-конструкторських та технологічних робіт 
(гл. 62 ЦК України); по-третє, елементи дого-
вору оплатного надання послуг, передбаченого 
гл. 63 ЦК України. Водночас він може вклю-
чати й елементи деяких інших договорів як 
передбачених, так і не передбачених законом.

Маркетинговий договір не є прямим різ-
новидом договору підряду, оскільки в нього 
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немає ознаки, що визначає останній як мате-
ріалізований, речовий результат, на чому ми 
вище акцентували увагу. 

На відміну від двох розглянутих груп дого-
ворів, предмет договору про надання послуг 
(гл. 63 ЦК України) передбачає лише процес, 
але не результат дій виконавця, які викону-
ються за завданням замовника: згідно зі ст. 
901 ЦК України, за цим договором викона-
вець зобов’язується, за завданням замовника, 
надати послуги (виконати дії), а замовник 
зобов’язується оплатити ці послуги. Отже, 
предметом договору є як сама діяльність 
виконавця, тобто операції, здійснювані мар-
кетологом під час досліджень, що є їхньою 
основою, так і їхній результат – маркетингова 
інформація, зокрема, висновки та рекоменда-
ції, оформлені у вигляді звіту про проведене 
дослідження. 

Очевидно, що, як і для будь-якого цивіль-
но-правового договору, предмет договору про 
надання маркетингових послуг є його істот-
ною умовою, на підставі ст. 638 ЦК України. 
Варто зазначити, що, з одного боку, замов-
ника цікавлять не стільки самі дослідження, 
скільки їхній результат, оскільки кінцевою 
метою договору є впровадження отриманих 
результатів у підприємницьку діяльність 
замовника. Результат маркетингових послуг 
має характерні риси, які властиві послузі як 
предмету зобов’язання про надання послуг. 
Предмет договору про надання маркетин-
гових послуг має комплексний характер і 
передбачає діяльність, здійснювану в процесі 
маркетингових послуг, і результат послуг. 
Варто зауважити, що характерні особливості 
надання маркетингових послуг дають мож-
ливість виділення маркетингового договору 
як самостійного виду договору, що в перспек-
тиві дає підґрунтя для подальшого детального 
дослідження інших істотних договірних умов 
даного зобов’язання.

Такі умови договору, як порядок та строки 
розрахунків, не варто відносити законом 
до істотних умов у зв’язку з їхнім характе-
ром: їх легко визначити «умовами, що зазви-

чай ставляться». Не можна визнати істотною 
умовою і форму розрахунків, оскільки в разі 
непогодження її сторонами можливий вибір 
із будь-яких звичайних варіантів, згаданих 
вище (аванс, кредит, оплата карткою тощо). 
Відповідно до ст. 631 ЦК України, стро-
ком договору є час, протягом якого сторони 
можуть здійснити свої права і виконати свої 
обов’язки відповідно до договору. Умова про 
строк надання послуги не є істотною, оскільки 
суттю зобов’язання обумовлюється, що 
послуги надання доступу в Інтернет повинні 
надаватися безупинно. Коли строк є істотною 
умовою надання тієї або іншої послуги, зако-
нодавець прямо вказує на це.

Щодо умови про якість маркетингової 
послуги, то остання повинна бути самостій-
ною істотною умовою договору, а не скла-
довою частиною предмета як істотної умови 
договору. Нестійкість якості послуги та 
складність її визначення є однією з основних 
властивостей послуги взагалі [15, с. 182; 
16, с. 56]. Це, звичайно, стосується і марке-
тингової послуги, що зумовлюється практич-
ною складністю для замовника здійснити фік-
сацію та довести порушення маркетологом 
умов договору щодо якості наданої послуги. 
Отже, відповідальність сторін за неналежне 
виконання договірних зобов’язань, зокрема 
за договором про надання маркетингових 
послуг, є зворотнім боком належного вико-
нання договору. Унаслідок порушень умов 
договору виникає додаткове зобов’язання 
для порушника, що є уточненням загальних 
положень про відповідальність за порушення 
зобов’язань.

Враховуючи те, що основним результатом 
виконання договору про надання маркетин-
гових послуг є фахові висновки, які може 
зробити лише професіонал, виконавцем як 
стороною в досліджуваному договорі може 
бути дієздатна фізична особа, яка є професі-
оналом-маркетологом, або юридична особа. 
Виконавець повинен бути висококваліфікова-
ним фахівцем або у своєму штаті мати таких 
фахівців, що є відправною умовою істинно-
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сті отриманих результатів. Отже, варто мати 
на увазі те, що законодавець встановив під-
вищену відповідальність виконавця за пору-
шення договору про надання послуг за плату 
під час здійснення ним підприємницької 
діяльності (ч.1 ст. 906 ЦК). У такому разі 
звільнення виконавця від відповідальності 
за порушення договору можливе тоді, коли 
доведено, що виконання в зазначений час та 
в зазначеному місці виявилося неможливим 
унаслідок дії непереборної сили, якщо інше 
не встановлено договором або законом.

Цивільно-правова відповідальність вико-
навця за порушення договору про надання 
маркетингових послуг за невиконання чи/
або неналежне виконання настає за наявно-
сті таких умов відповідальності, як проти-
воправна поведінка, наявність матеріальної 

чи моральної шкоди, причинного зв’язку між 
протиправною поведінкою виконавця, вклю-
чаючи дії третіх осіб, і наслідками у вигляді 
спричинення шкоди. За відсутності спеціаль-
ного законодавчого регулювання договору 
про надання маркетингових послуг сторони 
повинні намагатися в договорі передбачити і 
якомога повніше конкретизувати свої суб’єк-
тивні права й особливо юридичні обов’язки 
для визначення відповідальності за пору-
шення договірної дисципліни [17, с. 126–131]

 Висновки. Детальний аналіз таких істот-
них умов договору про надання маркетинго-
вих послуг, як предмет договору, строк дого-
вору, відповідальність виконавця, має велике 
науково-практичне значення, оскільки відсут-
ність у законодавстві деяких положень пере-
шкоджає належному захисту прав сторін. 

Анотація
У статті визначено істотні умови договору про надання маркетингових послуг. Виконано 

аналіз предмета договору та його змісту. Досліджено таку істотну умову договору, як відпові-
дальність виконавця.

Ключові слова: істотні умови, договір про надання маркетингових послуг, предмет дого-
вору, відповідальність.

Аннотация
В статье определены существенные условия договора о предоставлении маркетинговых 

услуг. Осуществлен анализ предмета договора и его содержания. Исследовано такое суще-
ственное условие договора, как ответственность исполнителя. 

Ключевые слова: существенные условия договора, договор о предоставлении маркетинго-
вых услуг, предмет договора, ответственность. 

Fedosenko N.A. Substantial conditions of the contract about grant of marketing services
Summary
In the article the substantial conditions of the contract are certain on the grant of marketing ser-

vices. The analysis of subject of contract and his maintenance are carried out. Such substantial con-
dition of contract, as responsibility of performer, is investigational.
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УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ УЧАСНИКІВ  
ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Постановка проблеми. Складна система 
впливу правових стимулів на учасників тру-
дових правовідносин для упорядкування про-
цесу задоволення їхніх потреб та інтересів, 
формування соціально корисної поведінки 
свідчить про наявність позитивних засобів, 
які беруть участь у правовому регулюванні 
трудових відносин. Правові стимули закрі-
плені в нормах трудового законодавства, є 
інструментом для ефективної реалізації норм 
трудового права. Вирішення проблем, пов’я-
заних із зростання ролі трудової ініціатив-
ності й активності учасників трудових пра-
вовідносин, продуктивності й якості праці, 
формуванням із цією метою ефективної сис-
теми стимулювання повинно бути визнано 
однією з найважливіших завдань держави.

Огляд останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням питань, пов’язаних із 
правовим стимулюванням праці, присвя-
чені роботи таких закордонних і вітчизня-
них учених, як: В.Б. Авер’янов, Д.О. Гаври-
ленко, С.С. Каринський, О.В. Лавриненко, 
Р.З. Лівшиц, А.В. Малько, В.І. Нікитинський, 
Д.М. Овсянко, Є.В. Охотський, Ю.М. Старі-
лов, М.І. Туган-Барановський та ін. У науці 
трудового права правові стимули розгляда-
лися найбільш ґрунтовно і послідовно, учені 
їх визначають як самостійні позитивні засоби, 
що беруть участь у правовому регулюванні 
трудових відносин. До останніх досліджень 
у цій сфері можна віднести праці С.В. Вене-
діктова та М.О. Дей.

У стимулюванні учасників трудових 
правовідносин заохочення є ефективним 

засобом спонукання їх до високоякісного 
виконання своїх трудових функцій. Ю.М. Ста-
рілов підкреслював, що стимулювання – це 
вплив суб’єктів (посадової особи, органу) 
на потреби, інтереси, свідомість, волю, 
практичну поведінку службовця, а отже, на 
результати його управлінської праці, держав-
но-службової діяльності [1, с. 418]. З одного 
боку, стимулювання сприяє поліпшенню дис-
ципліни, якості праці, а з другого – виховує 
ініціативність та відповідальність працівни-
ків. Заохочення посідають особливе місце 
в забезпеченні ефективної діяльності держав-
ного апарата, на думку Д.М. Овсянко [2, с. 97]. 
Д.О. Гавриленко вважає, що стимулювання 
виконує важливу роль у сфері забезпечення 
порядку й дисципліни [3, с. 205]. В.Б. Авер’я-
нов зазначав, що стимулювання праці дер-
жавних службовців має широкий спектр пра-
вових, економічних, соціальних і моральних 
аспектів, які спрямовані на адекватну оцінку 
кінцевих результатів їхньої праці та визна-
чення відповідної винагороди за неї [4, с. 181]. 
Російський дослідник Є.В. Охотський також 
вважає, що стимулювання трудової діяльно-
сті може розглядатися як створення мораль-
них і матеріальних передумов для ефектив-
ної й якісної праці, оскільки самі моральні 
чинники не стимулюють трудової діяльно-
сті [5, с. 235–236]. С.В. Венедіктов зазначає, 
що коли матеріальне стимулювання виражає 
ставлення до служби і праці здебільшого як 
до засобу забезпечення себе і своєї сім’ї всім 
необхідним для життя у сфері споживання, 
то моральне стимулювання лише забезпечує 
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потребу працівників у суспільному визнанні 
результатів їхньої службово-трудової діяльно-
сті [6, с. 55]. М.О. Дей заохочення розуміє як 
особливий засіб позитивного соціально-пра-
вового впливу на поведінку людей із метою 
породження і підтримки суспільно значу-
щої активності, у результаті застосування 
якого винагороджується заслужена пове-
дінка суб’єкта і реалізується взаємний інте-
рес особи, суспільства і держави [7, с. 190]. 
Усі дослідники розглядають заохочення як 
метод забезпечення трудової дисципліни та 
зазначають його важливу роль в ефективному 
стимулюванні учасників трудових правовід-
носин за трудовим законодавством.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є визначення умов ефективності 
стимулювання учасників трудових правовід-
носин, дослідження процесу стимулювання 
з урахуванням задоволення їхніх потреб та ін-
тересів за трудовим законодавством. 

Виклад основного матеріалу. Для ефек-
тивного стимулювання трудової діяльності 
учасників трудових правовідносин необхідно 
враховувати їхні потреби й інтереси. У «Вели-
кій радянській енциклопедії» потреби визна-
чаються як нужда або недолік у чому-небудь 
необхідному для підтримки життєдіяльності 
організму, людської особистості, соціальної 
групи, суспільства загалом; внутрішній сти-
мул активності [8, c. 439]. У «Філософському 
словнику» потреби визначаються як стан, 
зумовлений незадоволенням вимог організму, 
необхідних для його нормальної життєдіяль-
ності, і спрямований на усунення цієї неза-
доволеності [9, с. 374]. В економіці потреби 
розглядаються як необхідність у чомусь, що 
є бажаним для підтримання життєдіяльності 
людини, розвитку організму, особистості, 
соціальної групи [10, c. 12]. У психології 
потреби розглядаються як особливий психіч-
ний стан індивіда, що відчувається або усві-
домлюється ним як «напруга», «незадоволе-
ність», «дискомфорт», – відбиття в психіці 
людини невідповідності між внутрішніми та 
зовнішніми умовами діяльності. Усі ці визна-

чення вказують на те, що потреби вплива-
ють на трудову ініціативність та активність 
людини, спрямовують її діяльність на задо-
волення їх. Потреби залежать від рівня роз-
витку людини: чим вище рівень розвитку, тим 
вищим буде рівень потреб, а отже, і сильні-
шою мотивація до праці, прагнення до профе-
сіонального росту незалежно від виду діяль-
ності. Тому цілком зрозуміло, що потреби 
посідають найголовніше місце в процесі 
правового стимулювання учасників трудових 
правовідносин. 

За твердженням українського вченого 
М.І. Туган-Барановського, існує п’ять груп 
потреб: фізіологічні, статеві, симптома-
тичні інстинкти й потреби, альтруїстичні та 
потреби, що не ґрунтуються на практичних 
інтересах [11, с. 9]. Справді, у трудовій діяль-
ності потреби учасників трудових правовід-
носин можуть бути різними, але найчастіше 
виникають індивідуальні потреби щодо умов 
праці, матеріальні, оздоровчі, медичні, стату-
сні, творчі, соціально-психологічні, духовні 
та культурні. Для учасників трудових пра-
вовідносин важливими є потреби матеріаль-
ного характеру. Так, згідно зі ст. 143 Кодексу 
законів про працю (далі – КЗпП) України, до 
працівників підприємств, установ, організа-
цій можуть застосовуватися будь-які заохо-
чення, що містяться в затверджених трудо-
вими колективами правилах внутрішнього 
трудового розпорядку [12]. Зрозуміло, що 
саме в таких нормах встановлюється система 
стимулювання праці, яка передбачає заходи 
заохочення морального та морально-мате-
ріального характеру, підстави та порядок 
їх застосування, показники продуктивності 
праці, за умови досягнення яких працівник 
має право на заохочення.

Для учасників трудових правовідносин 
важливу роль відіграють статусні потреби 
працівників. У професійному зростанні заці-
кавлені не тільки працівники, а й роботодавці. 
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про професій-
ний розвиток працівників», метою державної 
політики у сфері професійного розвитку пра-
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цівників є підвищення їхньої конкурентоспро-
можності відповідно до суспільних потреб 
шляхом сприяння роботодавцю в ефективному 
використанні праці та забезпеченні досяг-
нення належного професійного рівня пра-
цівниками [13]. Одним з основних напрямів 
діяльності роботодавців у сфері професійного 
розвитку співробітників має стати стимулю-
вання професійного зростання працівників. 
Воно не тільки задовольняє їхні потреби, 
а й дає змогу підвищувати продуктивність 
праці на виробництві, максимально якісно 
виконувати свої функціональні обов’язки, 
освоювати нові види професійної діяльно-
сті. Прагнення учасників трудових правовід-
носин до кар’єрного зростання можливе за 
умови належного фінансування. За трудовим 
законодавством, фінансування професійного 
розвитку працівників здійснюється робото-
давцем власним коштом та з інших, не забо-
ронених законодавством джерел. Працівник 
також може задовольнити потреби в самореа-
лізації, професійному власним коштом або за 
рахунок  інших фізичних чи юридичних осіб.

Під час укладання трудового договору 
працівники звертають увагу на умови праці. 
Ці потреби пов’язані зі змістом і режимом 
роботи працівника. Конкретний зміст, обсяг 
та порядок виконання роботи на конкретному 
робочому місці встановлюються на підприєм-
стві локальними актами: правилами внутріш-
нього трудового розпорядку, технологічними 
картками та робочими інструкціями. Водно-
час значна кількість умов праці визначається 
сторонами трудового договору під час його 
укладення.

Потреби у творчості пов’язані із прагнен-
ням працівника виконувати нестандартні 
завдання і брати участь в інноваційних про-
ектах підприємства. У стимулюванні таких 
працівників варто зважати не тільки на про-
фесійні здібності, а й на їхні особисті мотиви: 
потреби, інтереси, пріоритети. Це допоможе 
максимально активізувати творчі здібності 
кожного працівника, спрямувати трудову 
ініціативність та активність працівників на 

досягнення конкретних інноваційних і еконо-
мічних результатів підприємства. Доречними 
для задоволення потреб у творчості будуть 
такі види стимулювання, як: заохочення, над-
бавки, доплати, компенсації та пільги.

Не менше значення соціально-психоло-
гічних потреб учасників трудових право-
відносин. Вони залежать від налагоджених 
організаційно-управлінських відносин на 
підприємстві, які спрямовані на організацію 
й управління трудовим колективом і спричи-
нені необхідністю обговорення, розроблення 
й ухвалення колективного договору й інших 
локальних нормативних актів. 

Потреби учасників трудових правовідно-
син можуть змінюватися із часом, а також 
розвиватися. За задоволення одних потреб 
у них можуть з’явитися інші. Учасники тру-
дових правовідносин самостійно визначають 
для себе важливість тієї чи іншої потреби. 
На появу потреб впливають внутрішні та 
зовнішні умови. До внутрішніх умов можна 
віднести виховання, компетентність, соці-
альний статус, ціннісні орієнтації, психоло-
гічні характеристики. До зовнішніх умов – 
побутові, соціальні, економічні та політичні. 
У трудових відносинах спостерігається 
різне ставлення до потреб залежно від віку 
працівників. Молоді працівники прагнуть 
кар’єрного зростання, тому в них домінують 
потреби в досягненнях у праці. Працівники 
з досвідом віддають перевагу стабільним 
трудовим відносинам, сприятливому соціаль-
но-психологічному клімату та корпоративній 
культурі в трудовому колективі.

Характеризуючи потреби працівників, 
необхідно зазначити наявний взаємозв’язок 
потреб і трудової діяльності. Потреби поро-
джують трудову діяльність, але і трудова 
діяльність може впливати на появу нових 
потреб працівника. Потреби працівників, що 
з’являються під час трудової діяльності, най-
частіше мають повторювальний характер. 
Якщо потреби працівника були задоволені, 
то в процесі виконання трудової функції вони 
знову можуть виникнути. Можлива як зміна 
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форми їх вияву, так і важливість їх для праців-
ника. Для одних працівників важливо задо-
вольнити будь-яким способом свої потреби, 
інші ж здатні нехтувати ними для задоволення 
зовсім інших потреб.

А.В. Малько вважає, що до умов ефектив-
ності правових стимулів і правових обмежень 
можна, зокрема, віднести такі: адекватність 
правових стимулів і правових обмежень 
(форми) інтересам, мотивам і настановам 
(зміст), їхню гнучкість; досконалість зако-
нодавства та правозастосовної діяльності; 
рівень правової культури суспільства й окре-
мої особистості; стан законності; створення 
конкретної, чіткої, зрозумілої й доступної 
кожному громадянинові системи стимулів і 
обмежень у праві; індивідуальний і диферен-
ційований підходи до їх реалізації; системна 
єдність, комплексність у використанні даних 
юридичних засобів[14, с. 161–162]. 

Як слушно зазначає Ю.I. Матвєєва, законо-
давство як інструмент соціального розвитку 
в нашому суспільстві повинно виконувати 
свої функції так, щоб не обмежуватися лише 
«однобічною», приписною чи заборонною 
дією. Право повинно бути засобом законо-
давчого закріплення таких юридичних норм, 
у межах яких стимулюватимуться самостійні, 
відносно вільні (тому заздалегідь не перед-
бачені) акти законослухняної поведінки. 
У поєднанні, взаємодії самостійних дій із 
чіткими, але достатньо рухомими вимогами 
норм закону і може бути досягнута макси-
мальна соціальна ефективність законодавства 
[15, с. 33].

Ефективність правового стимулювання 
не зводиться до правомірної поведінки учас-
ників трудових правовідносин. Ця важлива 
і досить широка проблема охоплює багато 
складних питань: чи можна вважати ефектив-

ними правові стимули, якщо вони не будуть 
соціально цінними для учасників трудових 
правовідносин? Чи є доступ до інформації для 
учасників трудових правовідносин щодо чин-
ної системи стимулювання на підприємстві? 
Чи переглядається система стимулювання на 
підприємстві у зв’язку зі змінами в організа-
ції виробництва і праці? 

На нашу думку, ефективність можна роз-
глядати як ступінь реалізації соціальної цін-
ності правових стимулів, задоволення інте-
ресів учасників трудових правовідносин та 
упорядкування трудових відносин. Поши-
рення інформації про системи стимулювання, 
його завдання і стимули має велике соціальне 
значення, що створює передумови для ефек-
тивного стимулювання учасників трудових 
правовідносин. 

Висновки. Аналіз юридичної літератури 
дозволяє зробити декілька важливих теоре-
тично-практичних висновків: 

– більшість авторів слушно вважають, що 
ефективність правового стимулювання визна-
чається тим, наскільки його реалізація спри-
ятиме досягненню цілей, поставлених перед 
правовим стимулюванням, тобто ступенем 
досягнення відповідних цілей;

– інтерес як вираз потреби є об’єктивною 
необхідністю впливу життєвих умов суспіль-
ства на учасників трудових відносин із метою 
відтворення їхніх сутнісних біологічних 
і соціальних властивостей (індивідуальних, 
колективних та загальносуспільних інтересів); 

– умовами ефективності стимулювання є 
обставини, що сприяють максимальній реалі-
зації соціальної цінності права, дають змогу 
повніше задовольняти інтереси учасників 
трудових правовідносин, а також супутні чин-
ники, спрямовані на виконання ними дій для 
досягнення цієї цінності.
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Анотація
У статті визначаються умови ефективності стимулювання учасників трудових правовідно-

син. На основі теоретичного аналізу наявних в юридичній науці поглядів розкривається про-
цес стимулювання учасників трудових правовідносин з урахуванням задоволення їхніх потреб 
та інтересів за трудовим законодавством. 

Ключові слова: правові стимули, учасники трудових правовідносин, ефективність сти-
мулювання, інтереси, потреби, соціальна цінність.

Аннотация
В статье определяются условия эффективности стимулирования участников трудовых пра-

воотношений. На основе теоретического анализа существующих в юридической науке взгля-
дов раскрывается процесс стимулирования участников трудовых правоотношений с учетом 
удовлетворения их потребностей и интересов по трудовому законодательству.

Ключевые слова: правовые стимулы, участники трудовых правоотношений, эффектив-
ность стимулирования, интересы, потребности, социальная ценность.

Smoliarova M.L. Conditions for the effectiveness of incentives for participants in legal labor 
relations

Summary
The article defines the conditions for the effectiveness of incentives for legal labor relations. On the 

basis of theoretical analysis of existing views in jurisprudence reveals the process of encouraging the 
participants of legal labor relations tailored to meet their needs and interests in the labor legislation.

Key words: legal incentives, participants of legal labor relations, effectiveness of incentives, 
interests, needs, social value.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЕКОЛОГІЧНИХ СТАНДАРТІВ «ЄВРО» В УКРАЇНІ 

Постановка проблеми. З переходом до 
ринкових відносин та поступової переорієн-
тації свідомості населення на капіталістичний 
лад таке майно, як автомобіль, перестало бути 
розкішшю чи ознакою статусу, автомобіль 
перейшов до числа повсякденних засобів, що 
сприяють мобільності та полегшують життя. 
Попит на легковий автотранспорт протягом 
останніх 15 років пов’язаний також з еманси-
пацією та збільшенням кількості водіїв. 

Значне погіршення соціально-економічної 
ситуації в державі протягом останніх п’яти 
років призвело до істотного зростання кіль-
кості транспортних засобів, які експлуату-
ються на території України, але зареєстровані 
за кордоном. Технічний стан більшості таких 
автомобілів не відповідає всім вимогам. 

Зазначене вище є однією з перешкод на 
шляху до закріплення правової процедури 
розмитнення таких автомобілів. 

Але не лише автомобілі з іноземною реє-
страцією шкодять екологічній системі нашої 
країни. Дотепер на вулицях населених пунктів 
можна побачити транспортні засоби 80-х рр. 
випуску – часу, коли про проблему забруд-
нення автомобілями довколишнього середо-
вища думали не надто багато через незначну 
їх кількість та поточний технічний розвиток. 

Сьогодні забрудненість продуктами зго-
рання населених пунктів, особливо це сто-
сується міст-мільйонників, сягає критичних 
меж, що актуалізує наукову дискусію на цю 
тему в правовій науці.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика екологічної стандартизації 

автомобілів неодноразово ставала об’єктом 
дослідження таких учених-екологів і техні-
ків, як: А. Голуб, Ю. Гутаревич, А. Лісовал, 
М. Семененко, І. Солуха, а також юристів: 
А. Гетьмана, Н. Ільків та багатьох інших. 

Формулювання завдання дослідження. 
Мета статті – виокремити основні проблеми 
екологічної політики України, запропонувати 
шляхи їх вирішення, а також сформулювати 
перспективи розвитку міжнародної стандар-
тизації «Євро» в Україні.

Виклад основного матеріалу. Автомо-
біль – колісний транспортний засіб, який 
приводиться в рух джерелом енергії, має не 
менше чотирьох коліс, призначений для руху 
безрейковими дорогами і використовується 
для перевезення людей, товарів, вантажів. 
Автомобіль рухається за допомогою власного 
внутрішнього двигуна (внутрішнього зго-
рання, парового, електричного) [1]. 

2006 р. у світі вироблено 69 мільйо-
нів моторизованих транспортних засобів.  
Найбільшими ринками автомобілів у 2006 р. 
були Сполучені Штати Америки (далі – США), 
де продано 16 мільйонів автомобілів, Західна 
Європа – 15 мільйонів, Китай – сім мільйонів 
та Індія – два мільйони. 2017 р. найбільшим 
ринком в Європі стає Німеччина – 1,8 мільйо-
нів автомобілів, Україна ж у цей час показала 
найбільший ріст в Європі – 51,7%, продано 
42 637 нових автомобілів [2, с. 303].

Основні види забруднень внаслідок функ-
ціонування автомобілів такі: 

1) інгредієнтне;
2) параметричне;
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3) шумове;
4) теплове;
5) електромагнітне;
6) вібраційне;
7) деструктивне тощо [3, с. 51].
Зважаючи на затребуваність легкового 

приватного автотранспорту, а також на те, що 
десятки країн досягли економічного процві-
тання завдяки розвитку автомобілебудування, 
адже мільйони людей отримали робочі місця, 
здається очевидним, що кількість автомобі-
лів найближчі десятиріччя лише зростатиме.  
Все це спонукає вчених-екологів, інженерів 
та юристів сприяти тому, щоби цей процес 
якомога менше шкодив довкіллю.

На нашу думку, можна виокремити два 
основних підходи до мінімізації шкоди 
від автомобілекористування:

1. Зменшення частоти використання авто-
мобілів: 

а) ухвалення на локальному рівні підза-
конних нормативно-правових актів, що обме-
жують можливість користування конкретним 
приватним транспортним засобом у парні чи 
непарні дати, відповідно до його номерного 
знака;

б) пропаганда заміни автомобілів іншими 
транспортними засобами в межах населених 
пунктів, наприклад, велосипедами;

в) пропаганда та заохочення райдшерінгу – 
спільного використання приватного автомо-
біля за посередництвом мережевого пошуку 
супутників;

г) масове виробництво та пропаганда елек-
тромобілів тощо.

2. Встановлення конкретних маркерів 
потенційної шкоди довкіллю, що спричиня-
ється тим чи іншим автомобілем відповідно 
до його технічних характеристик. 

Останнім зі шляхів давно пішов Європей-
ський Союз (далі – ЄС), який запровадив так 
звані стандарти «Євро», щодо рівнів яких 
точаться активні дискусії серед законодавців.

«Євро – 1, 2, 3, 4, 5, 6» – екологічні стан-
дарти, що регулюють вміст шкідливих речо-
вин у вихлопних газах транспортних засо-

бів із дизельними і бензиновими двигунами 
та регламентують вміст токсинів у паливі. 
Димність відпрацьованих газів двигуна авто-
мобіля – показник, який характеризує ступінь 
поглинання світлового потоку, що просвічує 
відпрацьовані гази двигуна автомобіля [4].

Отже, екологічні норми токсичності від-
працьованих газів (далі – ВГ) двигунів тран-
спортних засобів «Євро» є системою, яка 
контролює рівень токсичності відпрацьова-
них газів автомобільних двигунів та вста-
новлює норми токсичності, яким мають від-
повідати автомобілі й інша техніка в країнах 
ЄС. Стандарти «Євро» вперше запроваджені 
Європейською економічною комісією (далі – 
ЄЕК) Організації Об’єднаних Націй (далі – 
ООН) 1993 р. Норми токсичності «Євро – 1» 
встановили граничний вміст викидів окси-
дів вуглецю та сумарних викидів незгорілих 
вуглеводнів і оксидів азоту, а для дизельних 
двигунів – сажі. Виробників автомобілів 
зобов’язали надавати гарантію щодо дотри-
мання екологічних параметрів протягом про-
бігу автомобілем 80 тис. км. Введення норм 
«Євро – 2» (1995 р.), згідно з якими вимоги 
щодо викидів в атмосферу збільшені в серед-
ньому в 1,5 рази, змусило виробників перейти 
на бензинові двигуни із системами впорску-
вання палива і каталітичними нейтралізато-
рами. Вимогам «Євро – 2» не відповідають 
автомобілі, обладнані карбюраторними дви-
гунами, а також інжекторними без каталіза-
тора. За нормами «Євро – 3» (1999 р.), які, на 
відміну від норм «Євро – 2», окремо встано-
вили екологічні параметри холодного запуску, 
вихлоп перевіряють із температури – 7°С 
(до цього перевірку ВГ проводили за прогрі-
того двигуна). Введення цієї норми вимагало 
зміни розташування каталізатора: щоб він 
швидко досягнув потрібної робочої темпера-
тури, його монтують якомога ближче до дви-
гуна. Для дотримання норм токсичності, які 
сьогодні діють в Європі, а саме «Євро – 4» 
(2005 р.) та «Євро – 5» (2009 р.), удоскона-
лено систему подавання палива (безпосереднє 
впорскування, зміна тиску впорскування), що 
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дало змогу двигуну ефективніше спалювати 
робочу суміш. Встановлення каталізаторів, 
уловлювачів твердих часток відпрацьованого 
палива дало змогу ефективно доокислювати 
не повністю згорілу робочу суміш та якісніше 
очищувати вихлопні гази. 2015 р. в Укра-
їні планувалося впровадження екологічного 
стандарту «Євро – 6», який набрав чинності 
в Європі 31 грудня 2013 р. [5, с. 576].

Натомість в Україні 1999 р. ухвалені наці-
ональні стандарти ДСТУ 3868–99 «Паливо 
дизельне. Технічні умови», які визначають 
технічні умови для автомобільного дизпалива, 
що відповідають нормам «Євро – 2» і «Євро – 
3». 2000 р. Україна приєдналася до угоди «Про 
ухвалення єдиних технічних приписів для 
колісних транспортних засобів, предметів 
обладнання та частин, які можуть бути вста-
новлені та/або використані на колісних тран-
спортних засобах, і про умови взаємного 
визнання офіційних затверджень, виданих 
на основі цих приписів, 1958 р. з поправками 
1995 р.» (Женевська угода 1958 р.), яка має 
ефективний механізм поступового запрова-
дження в Україні сучасних вимог до тран-
спортних засобів, які відповідають нормам 
ЄС. 2002 р. ухвалено національні стандарти 
ДСТУ 4063–2001 «Бензини автомобільні. Тех-
нічні умови», які визначають технічні умови 
для автомобільного бензину, що відповідають 
нормам «Євро – 2» і «Євро – 3». Формально 
введено норми «Євро – 2» в Україні наказами 
Мінтрансу і Держстандарту. 2004 р. затвер-
джено розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 28 січня 2004 р. № 37-р. про реа-
лізацію «Плану заходів щодо зменшення нега-
тивного впливу автомобільних транспортних 

засобів на довкілля на 2004–2010 рр.». 2006 р. 
в Україні набирають чинності нові екологічні 
правила – норми «Євро – 2», відповідно до 
Закону України «Про деякі питання ввезення 
на митну територію України транспортних 
засобів» від 6 липня 2005 р. 2014 р. в Україні 
заборонено реєструвати автотранспорт, який 
не відповідає нормам «Євро – 4» (як новий, так 
і старий). 2016 р. ввведено заборону на вве-
зення в Україну транспортних засобів нижче 
стандарту «Євро – 5», де-факто це автомобілі, 
«старші» 2009 р. випуску [5, с. 579]. 

Такий стан речей породжує конфлікт між 
громадянами та законодавцем. Точаться 
активні дискусії щодо узаконення ввезення 
в Україну автомобілів, що підпадають під 
категорію «Євро – 5», проте нічого не сказано 
про заборону придбання на внутрішньому 
національному ринку транспортних засобів 
категорії «Євро – 4», тоді як це давно заборо-
нено за кордоном.

Зазначені положення законодавства 
не лише породжують конфліктні ситуації 
внаслідок свого роду «подвійної стандарти-
зації», що спричиняє сумніви в суспільній 
справедливості та рівності, а й дають змогу 
продовжувати забруднення навколишнього 
середовища. 

Висновки. Отже, національні стандарти 
екологічної безпеки використання автомо-
білів на рівень відстають від європейських, 
характеризуються невпорядкованістю та фра-
гментарністю. Наявна проблема потребує 
нагального вирішення з метою деескалації 
суспільних настроїв та запобігання еколо-
гічній катастрофі в урбанізованих населених 
пунктах із великою чисельністю населення.

Анотація
У статті здійснено порівняльний аналіз національного законодавства та законодавства Євро-

пейського Союзу у сфері регулювання екологічної стандартизації автомобілів «Євро – 1, 2, 3, 4, 
5, 6». Наголошено на вдосконаленні вітчизняних екологічних норм, необхідності їх гармоніза-
ції з нормами Європейського Союзу.

Ключові слова: автомобіль, екологічні стандарти, екологічна ситуація, законодавство Євро-
пейського Союзу, національне законодавство.
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Аннотация
В статье проведен сравнительный анализ национального законодательства и законодатель-

ства Европейского Союза в сфере регулирования экологической стандартизации автомобилей 
«Евро –1, 2, 3, 4, 5, 6». Акцентируется внимание на совершенствовании отечественных эколо-
гических норм, необходимости их гармонизации с нормами Европейского Союза.

Ключевые слова: автомобиль, экологические стандарты, экологическая ситуация, законо-
дательство Европейского Союза, национальное законодательство.

Adam V.M. The problems and perspectives of the legislative implementation of the “Euro” 
environmental standards in Ukraine

Summary
The article is aimed at comparative analysis of national legislation and European Union legislation 

in the field of regulation of environmental standardization of cars “Euro – 1, 2, 3, 4, 5, 6”. The empha-
sis is on improving the domestic environmental standards, the need for their harmonization with the 
norms of the European Union.

Key words: car, ecological standards, ecological situation, legislation of European Union, national 
legislation.
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АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕСУАЛЬНА НОРМА:  
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ

Постановка проблеми. Невід’ємним чин-
ником подальшого розвитку української дер-
жави в напрямі посилення захищеності прав, 
свобод та інтересів громадян є вдосконалення 
її нормативно-правових основ, створення 
якісно нової вітчизняної правової системи.

Варто визнати, що останнім часом вибудо-
вуються зовсім нові галузі права, їхні окремі 
правові інститути. Суттєвих змін також зазна-
ють фундаментальні (базові) галузі права, 
особливо процесуальні, які наповнюються 
принципово новими поняттями та категорі-
ями, що не були відомі до цього часу як нау-
ковцям, так і практичним діячам. Зазначене 
безпосередньо стосується й адміністратив-
ного процесуального права, зокрема адміні-
стративно-процесуальних норм, які висту-
пають його стрижневою основою. У цьому 
контексті не викликає жодного сумніву той 
факт, що саме ефективність та надійність 
вітчизняної системи права, її спрямованість 
на всебічний захист прав, свобод та інтересів 
фізичних та юридичних осіб забезпечується 
дією адміністративно-процесуальних норм, 
від чіткості викладення й однозначності змі-
сту яких напряму залежить впорядкованість 
адміністративно-процесуальних правовідно-
син. Як влучно підкреслюється на сторінках 
правничої літератури, наукове дослідження 
сутності адміністративно-процесуальних 
норм зумовлене не тільки теоретичним, а й 
суттєвим прикладним його значенням для 
подальшого розвитку вітчизняної юриспру-
денції. Лише шляхом вирішення низки мето-
дологічних проблем на рівні первинної ланки 
відповідної підсистеми права можуть бути 

напрацьовані чіткі й обґрунтовані критерії 
кодифікації адміністративно-процесуального 
законодавства; остаточно розв’язані питання 
про галузевий або інституційний харак-
тер адміністративно-процесуального права; 
обрана єдина стратегія щодо визначення його 
місця в правовій системі держави; виконані 
інші стратегічні завдання, які сьогодні стоять 
перед законодавцем [1, c. 13–14]. Поглибле-
ний аналіз адміністративного процесуального 
законодавства доводить необхідність його 
подальшого вивчення й удосконалення шля-
хом проведення науково-практичних дослі-
джень його фундаментальних первинних 
елементів – адміністративно-процесуальних 
норм, які характеризуються не лише якостями 
нормативності та загальнообов’язковості, а 
також власними особливостями, що дозво-
ляють вирізняти їх з-поміж інших правових 
норм. Отже, будь-яка проблематика, що ґрун-
товно вивчалася в межах адміністративного 
процесуального права, завжди стосується 
основоположної юридичної конструкції – 
адміністративної процесуальної норми.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань визначення поняття, 
сутності, видів норм права, зокрема адміні-
стративно-процесуальних, у різні часи при-
свячували свої наукові праці такі авторитетні 
вчені-адміністративісти, як: В.Б. Авер’янов, 
О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурка, В.І. Бенедик, 
Д.М. Бахрах, Є.В. Додін, Т.О. Коломоєць, 
В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.В. Кузьменко, 
О.П. Рябченко, Н.Г. Салищева, А.О. Селіванов, 
В.Д. Сорокін, Ю.М. Старилов, М.М. Тищенко 
й інші. Однак, не применшуючи наукові здо-
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бутки згаданих науковців, зауважимо, що 
залишається низка невирішених важливих 
загальнотеоретичних проблем у зазначеній 
сфері. Зокрема, щодо з’ясування змісту дефі-
ніції «адміністративна процесуальна норма», 
дослідження її внутрішньої структурної побу-
дови, функціонального призначення остан-
ньої в механізмі адміністративно-процесуаль-
ного регулювання, що і зумовлює актуальність 
порушеної проблеми.

Формулювання завдання дослідження. 
Саме тому вважаємо за доцільне в межах 
наукової статті зосередитися на визначенні 
поняття й ознак адміністративної процесу-
альної норми, встановленні її значення та 
ролі в правовому врегулюванні адміністра-
тивно-процесуальних правовідносин.

Виклад основного матеріалу. Норма 
права як загальноправова фундаментальна 
категорія всебічно й ретельно досліджена 
теоретиками права, оскільки саме завдяки цій 
дефініції розкриваються й виявляються всі 
інші конструкції юридичної сфери (система 
права, правове регулювання, правові відно-
сини тощо). Норма права є не лише первинною 
клітинкою права, а й вихідним її структурним 
елементом. Л.І. Заморська, наприклад, тлума-
чить норму права як особливий вид соціаль-
них правил поведінки загального характеру, 
що встановлені, визнані чи санкціоновані 
компетентним органом держави або в іншому, 
передбаченому нею порядку, які мають загаль-
нообов’язкову силу, регулюють суспільні від-
носини в інтересах громадян і суспільства, 
виражаються публічно у формально визначе-
них приписах, зазвичай у письмовій формі та 
передбачають можливість застосування дер-
жавно-примусових заходів, серед яких відпо-
відальність перед державою в разі порушення 
цих норм, із метою їх підтримки та неухиль-
ного виконання [2, c. 10]. Як бачимо, будучи 
закладеним еталоном оптимальної поведінки, 
норми права безпосередньо впливають на 
суспільні відносини. Від того, яким чином чи 
в якій формі здійснюється таке впорядкування 
відносин, безпосредньо залежить можливість 

отримання бажаного правового результату, 
для реалізації якого ці норми і створені.

Схожі погляди на зміст категорії «норма 
права» можна побачити і на сторінках інших 
наукових праць. Зокрема, Я.В. Чистоколяний 
доводить дві основні думки, що домінують 
у загальноправовій літературі щодо визна-
чення терміна «норма права»: 1) загально-
обов’язкове правило соціальної поведінки, 
встановлене або санкціоноване державою, 
виражене публічно у формально визначених 
приписах, зазвичай у письмовій формі, охо-
роняється органами державної влади шляхом 
контролю за його дотриманням і застосуван-
ням, законом передбачені заходи примусу за 
правопорушення; 2) загальнообов’язкове, 
формально визначене правило поведінки (зра-
зок, масштаб, еталон), установлене або санк-
ціоноване державою як регулятор суспільних 
відносин, що офіційно закріплює міру свободи 
і справедливості відповідно до суспільних, 
групових і індивідуальних інтересів (волі) 
населення країни, забезпечується всіма захо-
дами державного впливу, аж до примусу тощо 
[3, c. 8]. Отже, норма права в науковому сере-
довище одностайно вважається теоретиками 
права спеціальною дефініцією на позначення 
форми прояву права у вигляді санкціонованих 
державою обов’язкових правил загального 
характеру в окремій галузі суспільних відно-
син або як формально визначені вимоги, що 
виражають конкретні правила поведінки. 

Для повного розуміння особливостей пра-
вових норм більшість дослідників виділяють 
такі ознаки, притаманні останнім: правоутво-
рююче призначення; нормативний характер; 
публічність; загальнообов’язковість; доступ-
ність; формальна визначеність; легальність; 
легітимність; логічність; ієрархічність; про-
цедурність набуття загальнообов’язкової 
сили, зміна та втрата чинності відповідно до 
спеціально встановленого порядку; систем-
ність; самодостатність; неперсоніфікованість; 
неодноразовість дії [4, c. 32; 5, с. 115–117]. 
Примітно, що майже всі науковці зазнача-
ють, що передусім норми права характеризу-
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ються загальнообов’язковістю, регулятивним 
і формально визначеним характером, певною 
процедурою ухвалення, а також їх охороною 
з боку держави від будь-яких порушень.

За функціональним призначенням у меха-
нізмі правового регулювання всі правові 
норми традиційно прийнято розподіляти на 
матеріальні та процесуальні. Теоретики права 
наголошують, що функціонування системи 
права забезпечується дією двох видів норм 
права – матеріальних (створені законодав-
цем для впорядкування процесу виникнення 
й розвитку соціально важливих суспільних 
відносин) і процесуальних (встановлюють 
належний порядок застосування норм мате-
ріального права). Так, С.М. Махіна у своєму 
дисертаційному дослідженні зауважує, що 
норми матеріального права містять правила 
поведінки (права, обов’язки, заборони), на 
підставі яких можна вирішити проблему. При-
значення процесуальних норм, у свою чергу, 
вчений вбачає у встановленні процедури, 
«регламенту» реалізації прав чи виконанні 
обов’язків, що закріплені в нормах матеріаль-
ного права [6, c. 118]. І.В. Атаманчук наголо-
шує на тому, що будь-які процесуальні норми 
регламентують порядок діяльності суб’єк-
тів права з використання прав, виконання 
обов’язків, дотримання заборон, несення від-
повідальності. Процесуальні норми жодним 
чином не стосуються змісту матеріальних 
норм і не суперечать їм. На думку науковця, 
процесуальні норми мають встановлювати 
порядок, який передбачає якомога більше 
шляхів реалізації норм матеріального права, 
та повинні надавати можливість суб’єктам 
права самостійно обирати шляхи, що забез-
печать багатоваріантність і диспозитивність 
процесуального регулювання [7, c. 13–14]. 

Отже, якщо адміністративна норма роз-
кривається крізь призму змодельованого 
в певній нормативній конструкції загально-
обов’язкового або можливого варіанта пове-
дінки суб’єкта адміністративних правовідно-
син, реалізація якого стимулюється державою 
притаманними галузі засобами [8, c. 6], то 

адміністративні процесуальні норми вико-
нують сервісну функцію, відіграють похідну 
роль щодо норм матеріального права, зокрема, 
забезпечують реалізацію правових приписів 
норм адміністративного права шляхом вчи-
нення юридично значущих дій. Першочер-
гове значення процесуальних норм, зокрема 
й адміністративних, полягає в тому, що вони 
відіграють визначальну роль у забезпеченні 
належних умов правового регулювання, є 
нормативним засобом зміцнення режиму 
законності та реалізації принципу верховен-
ства права в державі. 

О.В. Кузьменко, наприклад, адміністра-
тивну процесуальну норму розуміє як уста-
новлене державою та забезпечене її приму-
сом загальнообов’язкове правило поведінки, 
яким регулюються організуючі суспільні від-
носини, що складаються в процесі реалізації 
адміністративно-процесуальної форми засто-
сування матеріальних норм права [1, c. 14]. 
Науковець підкреслює, що норми адміністра-
тивного процесуального права мають полі-
галузевий характер регуляторного впливу 
[9, c. 104]. Інакше кажучи, названими нор-
мами окреслюється алгоритм реалізації норм 
інших галузей матеріального права (фінансо-
вого, господарського, земельного, податко-
вого тощо), визначаються загальні положення 
та порядок провадження в адміністративних 
справах. У цьому сенсі нескладно відстежити 
другорядність адміністративних процесу-
альних норм щодо норм адміністративного 
права. Адже їх виникнення та функціону-
вання зумовлені необхідністю встановлення 
обов’язкових для виконавчо-розпорядчих 
органів та їх посадових осіб правил проце-
дури реалізації норм матеріального права. 

 Схожі наголоси можна помітити і 
у  визначенні, яке пропонує Є.Ф. Демський.  
Науковець виділяє такі риси, характерні 
для адміністративної процесуальної норми: 
1) передумова існування адміністративного 
процесуального права як первинний чинник 
усієї адміністративної процесуальної системи 
(норми права, органи, що розглядають адмі-
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ністративні справи, принципи, засоби тощо); 
2) предметом їх регулювання є суспільні 
відносини щодо реалізації та захисту прав і 
законних інтересів фізичних чи юридичних 
осіб, а також держави у сфері державного 
управління (у публічній сфері); 3) видається 
уповноваженим на те органом у межах його 
компетенції і визначеної процедури, а також 
коли її реалізація забезпечується державою 
шляхом створення реальних умов і засобів, 
що сприяють безперешкодному здійсненню 
сформульованих у правовій нормі зразків 
поведінки, та засобами заохочення, переко-
нання, а за необхідності – примусу [10, c. 53]. 
Наведена позиція свідчить про те, що адмі-
ністративні процесуальні норми опосеред-
ковують функціонування публічної влади 
в державі, оскільки предмет процесуальних 
галузей права є похідним від предмета право-
вого регулювання матеріальних галузей права. 
По-друге, названий різновид процесуальних 
норм виконує регулятивну, обслуговуючу, 
правовстановлюючу, процедурну й організа-
ційно-впорядковуючу функції. По-третє, за 
допомогою адміністративної процесуальної 
норми спеціально уповноважений державний 
орган наділяється відповідним юридичним 
інструментарієм для здійснення адміністра-
тивно-процесуальної діяльності.

Як передумову появи, зміни та припи-
нення адміністративно-процесуальних пра-
вовідносин розуміє адміністративну процесу-
альну норму О.В. Муза. Науковець пропонує 
останню розуміти як загальнообов’язкове 
правило поведінки, що визначає в межах адмі-
ністративного процесу процесуальні права, 
інтереси й обов’язки учасників адміністра-
тивно-процесуальних правовідносин, меха-
нізми їх реалізації та процесуального захисту 
[11, c. 161].

Варто зазначити науковий підхід В.І. Бене-
дика, який тлумачить адміністративно-про-
цесуальну норму як правову норму, що скла-
дається у сфері установчої, правотворчої чи 
правозастосовної діяльності, а саме в процесі 
реалізації відповідних матеріальних норм 

права, і наділяється процедурним характером 
[12, c. 6]. Як бачимо, в основному дослідники, 
які всебічно розглядають сутність і зміст адмі-
ністративної процесуальної норми, ведуть 
мову про неї як про особливий різновид пра-
вової норми, що має полігалузевий, вольовий, 
імперативний, організаційно-процедурний 
характер, яка розрахована на неодноразове 
використання в аналогічних, повторюваних 
ситуаціях і в окремих випадках забезпечу-
ється можливістю застосування заходів дер-
жавного примусу. За обсягом регуляторного 
впливу зазначені норми поділяються на норми 
загального характеру, дія яких поширюється 
на всі напрями адміністративної процесуаль-
ної діяльності, і норми, що впорядковують 
суспільні відносини в окремих сферах адміні-
стративної процесуальної діяльності.

Можна також констатувати, що адміні-
стративні процесуальні норми функціонують 
не хаотично, а утворюють певні структурні 
групи, об’єднані функціональними зв’яз-
ками, тобто характеризуються системністю. 
Таку ознаку варто розглядати крізь призму 
сукупності різнорівневих, взаємопов’язаних 
і взаємозумовлених адміністративно-про-
цесуальних норм, що об’єднані між собою 
структурно-функціональними зв’язками 
з метою впорядкування певних адміністра-
тивно-процесуальних правовідносин.

Висновки. Адміністративні процесуальні 
норми є первинним внутрішнім структур-
ним елементом адміністративного процесу-
ального права і вихідним чинником адміні-
стративної процесуальної системи загалом, 
набувають якостей формальної визначеності 
та загальнообов’язковості, характеризуються 
власними ознаками, які дозволяють вирізняти 
їх з-поміж інших правових і соціальних норм. 
Зокрема: 1) специфічна функціональна спря-
мованість – орієнтованість на врегулювання 
певних суспільних відносин, що складаються 
у сфері установчої, правотворчої чи право-
застосовної адміністративної діяльності; 
2) застосовуються з метою вирішення кон-
кретної адміністративної справи, яка вини-
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кає в адміністративно-процедурній (управ-
лінській), юрисдикційній чи судовій сферах;  
3) універсальний і консервативно-формалізо-
ваний характер адміністративно-процесуаль-
них норм порівняно з іншими різновидами 
правових норм (створюють необхідні проце-
суальні умови для порядку реалізації норм 
матеріального права); 4) системний харак-
тер норм адміністративного процесуального 
права, що простежується в застосуванні пев-
ної сукупності адміністративних процесу-
альних норм у процесі розгляду і вирішення 
конкретної адміністративної справи; 5) про-
цедурно-організаційний характер, спрямова-
ний на багаторазове застосування в типових 
адміністративних провадженнях; 6) адреса-
том норм адміністративного процесуального 
права завжди є спеціальний уповноважений 
державний орган (прямий зв’язок зі спосо-
бами здійснення повноважень компетентним 
органом); 7) формою вираження адміністра-

тивно-процесуальних норм є адміністративне 
процесуальне законодавство.

Узагальнення сучасних наукових підходів 
до розуміння змісту адміністративної про-
цесуальної норми дозволяє стверджувати, 
що під цією категорією варто розуміти вста-
новлене або санкціоноване компетентним 
органом держави у визначеному законодав-
чому порядку і гарантоване системою захо-
дів державного впливу, загальнообов’язкове, 
формально визначене правило поведінки 
організаційно-процедурного характеру, яке 
виступає як регулятор адміністративно-про-
цесуальних відносин, безпосередня пере-
думова їх виникнення, зміни, розвитку або 
припинення, встановлює обсяг суб’єктив-
них прав та юридичних обов’язків учасників 
адміністративно-процесуальних правовідно-
син, а також механізм реалізації ними адмі-
ністративно-процесуальних дій, відповідні 
адміністративно-процесуальні гарантії. 

Анотація
Стаття присвячена визначенню сутності адміністративної процесуальної норми як пер-

вісного елемента адміністративного процесуального права України. Досліджено юридичну 
природу адміністративно-процесуальних норм, піддано аналізу їх співвідношення з іншими 
правовими і соціальними нормами. Узагальнено сучасні теоретико-правові та методологічні 
підходи до розуміння змісту адміністративної процесуальної норми та її характерних ознак, 
надано авторське визначення. 

Ключові слова: адміністративне процесуальне право, правова норма, властивості норм, 
адіністративна процесуальна норма, процедура, галузь права, адміністративні правовідно-
сини, публічне управління.

Аннотация
Статья посвящена определению сущности административной процессуальной нормы как 

первоначального элемента административного процессуального права Украины. Исследована 
юридическая природа административно-процессуальных норм, проанализировано их соотно-
шение с иными правовыми и социальными нормами. Обобщены современные теоретико-пра-
вовые и методологические подходы к пониманию содержания административной процессу-
альной нормы и ее характерных признаков, предложено авторское определение.

Ключевые слова: административное процессуальное право, правовая норма, признаки 
норм, административная процессуальная норма, процедура, отрасль права, административные 
правоотношения, публичное управление.
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Artemenko I.A. Administrative procedural norm: current theoretical and methodological 
scientific approaches

Summary
The article is focused on determining the nature and characteristics of administrative procedural 

norm as primary element of administrative procedural law of Ukraine. This article also touches upon 
the legal nature of administrative procedural norms as well as their correlation with other legal and 
social norms. The modern theoretical and legal approaches to understanding the administrative proce-
dural norms and their essential features have been generalized. The author offers him own definition 
of administrative procedural norm.

Key words: administrative procedural law, norm of law, characteristics of norms, administrative 
procedural norm, legal procedure, branch of law, administrative legal relations, public control.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ЮРИДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ  
ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ  

У СФЕРІ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ

Постановка проблеми. Сучасний стан 
української економіки значною мірою зале-
жить від надійності надання послуг саме 
суб’єктами природних монополій [1].

Сьогодні природні монополії є структу-
роутворювальними елементами української 
економіки. Про це свідчать відповідні статис-
тичні дані. Огляд поточного стану природ-
них монополій в Україні засвідчив, що вони 
становлять найчисленнішу групу в системі 
вітчизняних монополізованих ринків. На них 
припадає 34,6% загальної кількості монопо-
лізованих товарних ринків. Основну частину 
цієї групи становлять ринки послуг центра-
лізованого теплопостачання, водопостачання 
та водовідведення. На зазначені ринки при-
падає 84% усіх ринків природних монополій, 
або 25% всіх монополізованих ринків країни 
[2, с. 76]. Всього станом на 31 серпня 2018 р. 
в Україні діяло 3 045 суб’єктів природних моно-
полій, зокрема, на загальнодержавному 
ринку – 7, на регіональних ринках – 3 038 [3].

Світовий досвід державного регулювання 
природних монополій свідчить про те, що 
державна політика в зазначеній сфері має 
бути спрямована на нормативне врегулю-
вання порядку контролю за ціноутворенням 
і забезпечення доступу до інфраструктури 
суб’єкта природної монополії, діяльності 
органів публічної адміністрації, що відпо-
відальні за реалізацію державної політики 
в галузі енергетики, визначення державних 
гарантів у цій сфері. 

Для України питання вдосконалення нор-
мативної бази у сфері публічного адміністру-
вання, зокрема щодо природних монополій, 

є вкрай актуальними, оскільки інтеграція 
України до світового співтовариства потребує 
узгодження вітчизняної нормативно-правової 
бази з міжнародними стандартами. 

Огляд останніх досліджень і публіка-
цій. Різні аспекти адміністративно-правового 
регулювання діяльності суб’єктів природних 
монополій розглядалися в працях В.Б. Авер’я-
нова, І.О. Анохіної, Г.І. Балюка, А.І. Берлача, 
М.С. Блохіна, Ю.В. Ващенко, В.К. Колпакова, 
М.А. Кордюкової, О.В. Кузьменко, О.П. Ряб-
ченко й ін. Зазначимо, що аналіз наукової, 
навчально-методичної, довідкової літератури 
та норм чинного законодавства свідчить про 
те, що нині немає єдиного підходу до визна-
чення цього явища. Це спричиняє складнощі 
в правозастосовній діяльності, адже загаль-
новідомо, що одне поняття повинно відобра-
жати одне явище.

Формулювання завдання дослідження.  
Мета статті полягає в тому, щоб на основі 
системного аналізу галузевого зак-онодав-
ства, наукових поглядів вітчизняних учених, 
а також норм національного законодавства 
визначити правову природу суспільних від-
носин, що виникають у сфері природних мо-
нополій.

Виклад основного матеріалу. Переходячи 
до предмета дослідження, варто зазначити, 
що поняття «природні монополії» вживається 
в багатьох нормативно-правових актах, що 
забезпечують регулювання суспільних відно-
син у різних галузях права (конституційного, 
адміністративного, цивільного, господарчого, 
міжнародного й ін.). Отже, дана категорія має 
багатоаспектну правову природу. 
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Зазначимо, що саме Конституція Укра-
їни здійснює первинну легалізацію суспіль-
них відносин у сфері природних монополій, 
зокрема: 

– у ст. 42 Конституції закріплено, що кожен 
має право на підприємницьку діяльність, яка 
не заборонена законом.

Держава забезпечує захист конкуренції 
в підприємницькій діяльності. Не допуска-
ються зловживання монопольним стано-
вищем на ринку, неправомірне обмеження 
конкуренції та недобросовісна конкуренція. 
Види і межі монополії визначаються законом; 

– у ст. 92 Конституції України закріплено, 
що виключно законами України визнача-
ються: по-перше, права і свободи людини 
і громадянина, гарантії цих прав і свобод; 
основні обов’язки громадянина; по-друге, 
засади використання природних ресурсів, 
виключної (морської) економічної зони, кон-
тинентального шельфу, освоєння космічного 
простору, організації й експлуатації енерго-
систем, транспорту і зв’язку; по-третє, засади 
створення і функціонування фінансового, 
грошового, кредитного й інвестиційного рин-
ків; по-четверте, правові засади і гарантії під-
приємництва; правила конкуренції та норми 
антимонопольного регулювання.

Також Конституція України визначає базові 
елементи правового статусу суб’єктів адмі-
ністративно-правового регулювання у сфері 
природних монополій, зокрема, повнова-
ження Верховної Ради України, президента 
України та Кабінету Міністрів України [6].

Норми цивільного права визначають межі 
здійснення цивільних прав. У ч. 5 ст. 13 Цивіль-
ного кодексу України закріплено, що не допус-
кається використання цивільних прав із метою 
неправомірного обмеження конкуренції, злов-
живання монопольним становищем на ринку, 
а також недобросовісна конкуренція [7].

Значна кількість норм щодо природ-
них монополій міститься в Господарському 
кодексі України. Так, у ч. 2 ст. 5 визначено, 
що конституційні основи правового гос-
подарського порядку в Україні становлять: 

недопущення зловживання монопольним 
становищем на ринку, неправомірного обме-
ження конкуренції та недобросовісної кон-
куренції, визначення правил конкуренції 
та норм антимонопольного регулювання 
виключно законом. Крім того, у ст. 10 визна-
чені основні напрями економічної політики 
держави, до яких належать такі: антимоно-
польно-конкурентна політика, спрямована на 
створення оптимального конкурентного сере-
довища діяльності суб’єктів господарювання, 
забезпечення їх взаємодії на умовах недопу-
щення проявів дискримінації одних суб’єктів 
іншими, насамперед у сфері монопольного 
ціноутворення та за рахунок зниження якості 
продукції, послуг, сприяння зростанню ефек-
тивної, соціально орієнтованої економіки.  
Гл. 3 Господарського кодексу України при-
свячена обмеженням монополізму та захи-
сту суб’єктів господарювання і споживачів 
від недобросовісної конкуренції [8].

Міжнародно-правові норми визначають 
юридичні межі з метою сприяння співро-
бітництву у відповідних сферах природних 
монополій. Так, відповідно до Європейської 
енергетичної хартії та Договору до неї [9], 
ратифікованих згідно із Законом України від 
6 лютого 1998 р. «Про ратифікацію Дого-
вору до Енергетичної хартії та Протоколу 
до Енергетичної хартії з питань енергетичної 
ефективності і суміжних екологічних аспек-
тів» [10], створено Організацію регіональної 
економічної інтеграції, тобто засновану дер-
жавами організацію, яку вони уповноважили 
вирішувати питання, низка яких регулюється 
цим Договором, зокрема, увхалювати обов’яз-
кові для них рішення із цих питань. Крім того, 
дана Хартія визначає юридичні межі кон-
куренції щодо злиття компаній, монополій, 
антиконкурентної практики і зловживання 
панівним становищем на ринку енергетики.

Варто зазначити, що у сфері природних 
монополій простежується об’єктивна вза-
ємодія всіх рівнів правового регулювання: 
міжнародного публічного права, міжна-
родного приватного права і національного 
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права. Взаємодія міжнародного права із вну-
трішнім (національним) правом і взаємодія 
різних національних правових систем між 
собою є предметом пильної уваги юридичної 
науки [11, с. 235]. Україна, будучи активним 
учасником міжнародних відносин, застосо-
вує значний масив міжнародних норматив-
них актів. Так, до міжнародних договорів і 
угод України в електроенергетиці належать: 
Директиви 2009/72/ЄС про спільні правила 
внутрішнього ринку електричної енергії та 
про скасування Директиви 2003/54/ЄС, Рег-
ламент (ЄС) 714/2009 про умови доступу 
до мережі транскордонного обміну елек-
троенергією, про скасування Регламенту 
(ЄС) 1228/2003, Директива 2005/89/ЄС про 
заходи для забезпечення безпеки інвесту-
вання до системи електропостачання та інф-
раструктури, договори і угоди з Міжнарод-
ним енергетичним агентством (далі – МЕА), 
яке є незалежною організацією, створеною 
в межах та на виконання енергетичної про-
грами Організації економічної співробітни-
цтва та розвитку. Основна мета Міжнародного 
енергетичного агентства полягає в сприянні 
міжнародному співробітництву у сферах удо-
сконалювання світової структури попиту та 
пропозиції енергоресурсів та енергетичних 
послуг (транспорту електроенергії, будівниц-
тва електростанцій) [12]. Варто зазначити, 
що вище політичне керівництво нашої країни 
останніми роками стурбоване проблемами 
електроенергетики. Про це свідчить кількість 
проведених нарад і засідань за участю прези-
дента і прем’єр-міністра України щодо зазан-
чених питань. Неодноразово висловлювалися 
тези про незавершеність реформи галузі, 
внаслідок чого можна зробити висновок, що 
в керівництва країни склалося справедливе 
розуміння необхідності доведення реформи 
електроенергетики до логічного завершення. 
Ключова тема цих нарад – енергобезпека 
України [13].

Значний обсяг правових відносин  
у сфері адміністративно-правового регулю-
вання діяльності суб’єктів природних моно-

полій регулюється саме адміністративно-пра-
вовими нормами.

Зазначимо, що істотною рисою адміні-
стративно-правового регулювання діяльно-
сті суб’єктів природних монополій є засто-
сування прямого державно-владного впливу. 
Так, як вже було зазначено раніше, саме 
суб’єкти адміністративно-правового регулю-
вання, зокрема Кабінет Міністрів України, 
визначають зміст структурно-галузевої полі-
тики; сприяють розвитку підприємництва 
на засадах рівності перед законом усіх форм 
власності та соціальній спрямованості націо-
нальної економіки, здійснюють заходи щодо 
демонополізації й антимонопольного регу-
лювання економіки, розвитку конкуренції та 
ринкової інфраструктури [14]. Проаналізуємо 
реалізацію адміністративно-правових норм 
в окремих галузях, зокрема у сфері електрич-
ної енергії України. Норми адміністративного 
права регулюють такі питання:

– здійснення нагляду (контролю) за діяль-
ністю суб’єктів електроенергетики й інших 
учасників ринку електричної енергії, встанов-
лення відповідальності за порушення умов і 
правил здійснення ними діяльності в електро-
енергетиці та на ринку електричної енергії;

– надання ліцензій на здійснення окре-
мих видів господарської діяльності у сфері 
електричної енергії відповідно до вимог 
законодавства та контроль за додержанням 
ліцензіатами ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності [15];

– реалізація адміністративних процедур 
у сфері діяльності природних монополій, а 
саме ведення реєстру суб’єктів природних 
монополій, які провадять господарську діяль-
ність у сфері енергетики [16];

– встановлення адміністративно-правових 
заборон у даній сфері, які дозволяють спря-
мувати поведінку суб’єктів господарської 
діяльності в галузі електроенергетики в жор-
стке адміністративно-правове русло.

У даному разі ми безпосередньо стикає-
мося із застосуванням заходів державного 
примусу, зокрема адміністративного, загальні 
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засади якого визначають норми адміністра-
тивного права. Саме в науці адміністративного 
права найбільш повно досліджено адміні-
стративний примус. Національне законодав-
ство передбачає можливість застосування 
заходів адміністративного примусу у сфері 
електричної енергії: по-перше, до суб’єк-
тів господарювання, що вчинили правопо-
рушення (наприклад, відповідно до Закону 
України «Про ринок електричної енергії», 
суб’єктам господарювання, відносини яких 
регулюються цим Законом, згідно із Законом 
України «Про захист економічної конкурен-
ції», забороняється зловживати монопольним 
(панівним) становищем у будь-якій формі. 
Суб’єкти господарювання, що здійснюють 
виробництво, передачу, розподіл, постачання 
електричної енергії, виконують функції опе-
ратора ринку або гарантованого покупця і 
визнані в установленому порядку такими, що 
мають монопольне (панівне) становище на 
ринку електричної енергії, не можуть припи-
няти свою діяльність або зменшувати її обсяг 
із метою створення дефіциту електричної 
енергії, якщо необхідність такого обмеження 
не встановлена законодавством України) [15]; 
по-друге, до суб’єктів, що їх не вчинили, 
тобто заходи примусу зумовлені певними 
подіями (наприклад, надзвичайною ситуа-
цією) [17]. Крім того, законодавство у сфері 
природних монополій передбачає можливість 
запровадження обмежень або заборон щодо 
діяльності суб’єктів господарювання у сфері 
природних монополій, зокрема підприємств 
електроенергетики. Так, Законом України 
«Про ринок електричної енергії» передба-
чено, що в разі порушення законодавства про 
охорону навколишнього природного сере-
довища рішення про обмеження, тимчасову 
заборону (зупинення) чи припинення діяль-
ності електричних станцій, об’єктів системи 
передачі ухвалюється Кабінетом Міністрів 
України [15].

Закріплення норми, що дозволяє уповно-
важеним суб’єктам застосовувати примусові 
заходи до суб’єктів господарювання, не є 

випадковим, адже загальновідомо, що при-
родні монополії в будь-якій сфері для будь-
якої країни мають як позитивні, так і негативні 
аспекти. З одного боку, подальше поглиблення 
конкуренції на лібералізованих енергетичних 
ринках створює стимули для підвищення 
ефективності роботи електроенергетичних 
систем і прийнятних ефективних інвести-
ційних рішень у розрізі часу, розміру, місця 
й вибору технології. З іншого – виробництво 
та постачання електричної енергії суб’єк-
тами господарювання повинно відповідати 
певним показникам, як-от надійність, якість 
та доступність. Водночас слабка конкуренто-
спроможність не виключає випадків відмови 
виробника електричної енергії в її постачанні 
з будь-яких підстав, зокрема, банкрутства 
виробника, завершення строку дії ліцензії 
виробника електричної енергії, зупинення 
або анулювання ліцензії з постачання елек-
тричної енергії. У зв’язку із наведеним укра-
їнські вчені зазначають, що основними загро-
зами для національної економіки, які несуть 
із собою природні монополії, зокрема у сфері 
електричної енергії, є: можливість їх привати-
зації, що створює умови для контролю при-
ватними юридичними особами, зокрема іно-
земними, значного сектора економіки країни; 
залежність галузей економіки від діяльності 
приватних суб’єктів господарювання в даній 
сфері; нераціональна експлуатація національ-
ної сировинно-ресурсної бази та виробничих 
потужностей [18].

Водночас Кодекс України про адміні-
стративні правопорушення визначає адмі-
ністративну відповідальність за правопо-
рушення у сфері природних монополій, 
зокрема: у ст.  95–1 «Порушення вимог 
нормативно-правових актів та норматив-
них документів з питань технічної експлу-
атації електричних станцій і мереж, енер-
гетичного обладнання», ст. 99 «Порушення 
Правил охорони електричних мереж», 
ст. 103–1 «Порушення правил користування 
енергією, водою чи газом», ст. 166–1 «Злов-
живання монопольним становищем на 
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ринку», ст. 185–12 «Створення перешкод у 
виконанні робіт, пов’язаних з обслуговуван-
ням об’єктів електроенергетики» [19].

Висновки. У підсумку варто зазначити, 
що суспільні відносини у сфері природних 
монополій не є суто господарськими, цивіль-
ними або адміністративними. Вони мають так 
звану «подвійну прописку» і регулюються 
одразу декількома галузями права, зокрема: 

конституційним, міжнародним, цивільним, 
господарським та ін. Значна кількість відно-
син у даній сфері регулюється здебільшого 
адміністративно-правовими нормами, що 
виражається насамперед у застосуванні пря-
мого державно-владного впливу, а також реа-
лізації уповноваженими суб’єктами певних 
процедур, зокрема, ліцензійних, реєстрацій-
них, контрольно-наглядових. 

Анотація
У статті детально проаналізовано довідкову, навчальну, навчально-методичну літературу 

та  норми чинного законодавства з метою визначення правової природи суспільних відносин 
у сфері природних монополій. У результаті дослідження встановлено, що суспільні відносини 
в галузі природних монополій не є суто господарськими, цивільними або адміністративними. 
Вони мають так звану «подвійну прописку» і регулюються одразу декількома галузями права, 
зокрема: конституційним, міжнародним, цивільним, господарським та ін. Водночас значна 
кількість відносин у даній сфері регулюється здебільшого адміністративно-правовими нор-
мами, що виражається насамперед у застосуванні прямого державно-владного впливу, а також 
реалізації уповноваженими суб’єктами певних процедур, зокрема, ліцензійних, реєстраційних, 
контрольно-наглядових. Окрему увагу приділено аналізу норм міжнародного та національного 
законодавства: Конвенцій, Конституції України, Господарського та Цивільного кодексів Укра-
їни, законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Кабінет Міністрів України» та ін.

Ключові слова: законодавство, монополія, комплексний характер, природна монополія, 
правова природа, суспільні відносини, наукові погляди.

Аннотация
В данной статье проведен детальный анализ справочной, учебной, учебно-методической 

литературы и норм действующего законодательства с целью определения правовой природы 
общественных отношений, возникающих в сфере естественных монополий. В результате 
исследования установлено, что общественные отношения в сфере естественных монополий 
не являются хозяйственными, гражданскими или административными. Они имеют так называ-
емую «двойную прописку» и регулируются сразу несколькими отраслями права, в частности: 
конституционным, международным, гражданским, хозяйственным и др. Многие отношения 
в данной сфере регулируются преимущественно административно-правовыми нормами, что 
выражается в применении прямого государственно-властного воздействия, а также реали-
зации уполномоченными субъектами определенных процедур, в частности, лицензионных, 
регистрационных, контрольно-надзорных. Особое внимание уделено анализу норм междуна-
родного и национального законодательства, в частности: Конвенции, Конституции Украины, 
Хозяйственного и Гражданского кодексов Украины, законов Украины «О рынке электрической 
энергии», «О Кабинете Министров Украины» и др.

Ключевые слова: законодательство, монополия, комплексный характер, естественная 
монополия, правовая природа, общественные отношения, научные взгляды.
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Berlach A.V. Theoretical aspects and legal approaches to the definition of the legal nature  
of social relations arising in the field of natural monopolies

Summary
This article contains a detailed analysis of reference, educational, educational and methodical lit-

erature and the norms of current legislation in order to determine the legal nature of social relations 
arising in the field of natural monopolies. The study found that social relations in the field of natu-
ral monopolies are not economic, civil or administrative. They have the so-called “double registra-
tion” and are regulated at once by several branches of law, in particular: constitutional, international, 
civil, economic, etc. However, a significant number of relations in this area are governed primarily 
by administrative law, which is expressed primarily in the application of direct state-governmental 
influence, as well as the implementation by authorized entities of certain procedures, in particular, 
licensing, registration, control and supervisory. Particular attention is paid to the analysis of the norms 
of international and national legislation, in particular: the Convention, the Constitution of Ukraine, 
the Economic and Civil Codes of Ukraine, the Laws of Ukraine “On the Electric Power Market”,  
“On the Cabinet of Ministers of Ukraine”, etc.

Key words: legislation, monopoly, complex character, natural monopoly, legal nature, public rela-
tions, scientific views.
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УДК 342.92

Говорун В.В. 
аспірант 

Інститут права та суспільних відносин 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ НЕПОРУШНОСТІ (НЕДОТОРКАННОСТІ) 
ПРАВА ГРОМАДЯН НА ТАЄМНИЦЮ ЛИСТУВАННЯ, ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ, 

ТЕЛЕГРАФНОЇ ТА ІНШОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

Постановка проблеми. Забезпечення реа-
лізації та захист прав і свобод людини і гро-
мадянина є одним із визначальних напрямів 
діяльності держави. Сьогодні можемо конста-
тувати, що в Україні механізм реалізації та 
захисту прав людини недосконалий. На прак-
тиці стикаємося із ситуацією, коли задекла-
ровані на конституційному рівні права та сво-
боди людини порушуються як ыз боку інших 
осіб, так і з боку держави. А ефективний 
механізм захисту відсутній.

Особливо багато прогалин вбачається 
в правовому регулюванні механізму захисту 
права громадян на таємницю листування, 
телефонних розмов, телеграфної й іншої 
кореспонденції. Система гарантій непоруш-
ності цього права фактично відсутня не тільки 
на практиці, а і в нормах закону.

Формулювання завдання досліджен-
ня. Мета статті – встановлення організацій-
но-правових гарантій непорушності (недо-
торканності) права громадян на таємницю 
листування, телефонних розмов, телеграфної 
та іншої кореспонденції, виділення основних 
напрямів реформування національного зако-
нодавства в цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Право на 
таємницю листування, телефонних розмов, 
телеграфної та іншої кореспонденції є одним 
з основоположних прав людини і громадя-
нина, тому його захист повинен бути одним 
із пріоритетних напрямів діяльності держави. 
Адміністративно-правове забезпечення реалі-
зації і захисту цього права полягає у створенні 
системи органів, які б забезпечували його 
реалізацію та захист, та розробленні ефектив-

ної нормативно-правової бази, на основі якої 
повинна здійснюватися організація та функ-
ціонування цієї системи.

Оскільки кореспонденція являє собою 
сукупність даних, які передаються опосеред-
ковано, для забезпечення права на таємницю 
листування, телефонних розмов, телеграфної 
та іншої кореспонденції необхідно особливу 
увагу приділяти суб’єктам, які виступають 
посередниками під час передачі кореспонден-
ції чи забезпечують функціонування засобів 
її передачі. Адже саме вони мають найбільше 
можливостей доступу до кореспонден-
ції, тому, з одного боку, повинні надавати 
додаткові гарантії збереження таємниці, а 
з іншого – мають все необхідне для практично 
безкарного втручання в неї. 

Такими посередниками є оператори 
поштового зв’язку (у сфері надання пошто-
вих послуг), оператори та провайдери теле-
комунікацій (у сфері надання телекомуні-
каційних послуг). Оператором поштового 
зв’язку є суб’єкт підприємницької діяльності, 
який установленим законодавством порядком 
надає послуги поштового зв’язку. Виключні 
права на провадження певних видів діяльно-
сті у сфері надання зазначених послуг нада-
ються національному оператору поштового 
зв’язку (ст. 1 Закону України «Про поштовий 
зв’язок»). 

Реєстр операторів поштового зв’язку 
в Україні сьогодні налічує 34 суб’єкти [1]. 
Розпорядженням Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про національного оператора пошто-
вого зв’язку» від 10 січня 2002 р. № 10-р [2] 
виконання функцій національного оператора 
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поштового зв’язку покладене на Публічне 
акціонерне товариство «Укрпошта». 

Засобами державного регулювання від-
носин у сфері поштового зв’язку є, зокрема, 
нормативно-правове забезпечення діяльності 
у сфері надання послуг поштового зв’язку та 
контроль за додержанням законодавства про 
поштовий зв’язок. Забезпечення контролю, 
додержання поштової безпеки та таємниці 
інформації у сфері надання послуг пошто-
вого зв’язку покладається на уповноважений 
центральний орган виконавчої влади в галузі 
зв’язку (сьогодні таким органом є Міністер-
ство інфраструктури України) [3]. 

Водночас контроль за додержанням опе-
раторами поштового зв’язку, їхніми відо-
кремленими підрозділами законодавства про 
поштовий зв’язок, стандартів та інших норма-
тивних актів у сфері надання послуг пошто-
вого зв’язку відповідно до Закону України 
«Про поштовий зв’язок» має здійснювати 
Державна інспекція зв’язку. Однак нині цього 
органу, назважаючи на законодавче закрі-
плення, немає, а контрольні повноваження 
покладені на Національну комісію, що здійс-
нює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації (далі – НКРЗІ) [4]. На НКРЗІ 
законом також покладено обов’язок ведення 
реєстру операторів поштового зв’язку, проте 
порядок ведення цього реєстру не регламен-
тований жодним нормативно-правовим актом.

Аналіз норм чинних нормативно-правових 
актів у сфері контролю за дотриманням опе-
раторами поштового зв’язку законодавства, 
зокрема щодо забезпечення таємниці листу-
вання, телефонних розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції, показує, що повнова-
ження державних органів у цій сфері є суто 
декларативними, адже конкретний механізм 
їх реалізації законодавчо не визначений. 

Так, оператором телекомунікацій є суб’єкт 
господарювання, який має право на здійснення 
діяльності у сфері телекомунікацій із правом 
на технічне обслуговування й експлуатацію 
телекомунікаційних мереж. Провайдер теле-
комунікацій – це суб’єкт господарювання, 

який має право на здійснення діяльності 
у сфері телекомунікацій без права на технічне 
обслуговування й експлуатацію телекому-
нікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв’язку (ст. 1 Закону України 
«Про телекомунікації»). Органом державного 
регулювання у сфері телекомунікацій є Наці-
ональна комісія, що здійснює державне регу-
лювання у сфері зв’язку та інформатизації. 
НКРЗІ здійснює державний нагляд за ринком 
телекомунікацій шляхом, зокрема, контролю 
за додержанням суб’єктами ринку телекому-
нікацій законодавства, стандартів та інших 
нормативних документів у сфері телекому-
нікацій. Державний нагляд за ринком телеко-
мунікацій здійснюється шляхом проведення 
планових і позапланових перевірок, інших 
заходів відповідно до законодавства, спря-
мованих на запобігання порушенням законо-
давства суб’єктами ринку телекомунікацій, 
виявлення й усунення таких. Інформація про 
проведені перевірки та їхні результати опри-
люднюється. Проте ця інформація не містить 
конкретних відомостей щодо порушень саме 
у сфері забезпечення права на таємницю лис-
тування, телефонних розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції [1]. Окрім того, НКРЗІ 
здійснює ліцензування та реєстрацію у сфері 
надання телекомунікаційних послуг та веде 
відповідні реєстри. 

Отже, ситуація у сфері контролю за дотри-
манням прав людини у сфері телекомунікацій 
виглядає трохи кращою, але відсутність офі-
ційної інформації ще не вказує на відсутність 
порушень. 

Окремою проблемою тут постає надання 
інформації на вимогу правоохоронних органів 
чи суду. Одним з обов’язків оператора телеко-
мунікацій має бути вжиття відповідно до зако-
нодавства заходів із забезпечення таємниці 
телефонних розмов чи іншої інформації, що 
передається телекомунікаційними мережами, 
конфіденційності інформації про споживача 
та послуги, які він отримав чи замовляв [5]. 
Та навіть закріплення операторами такого 
положення в договорах не убезпечує від мож-
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ливості неправомірного втручання в право 
користувачів на таємницю телефонних роз-
мов, телеграфної та іншої кореспонденції. 

У судовій практиці [6; 7; 8] відомі випадки, 
коли оператор мобільного зв’язку зобов’яза-
ний надати інформацію, яка порушує таєм-
ницю телефонних розмов та іншої кореспон-
денції (записи та роздруківка телефонних 
розмов між абонентами), на виконання при-
пису суду. Суд постановляє ухвалу про 
забезпечення доказів шляхом витребування 
інформації в оператора мобільного зв’язку 
відповідно до норм Цивільного процесуаль-
ного кодексу (далі –з ЦПК) України.

У ст. 18 ЦПК України передбачено, що 
судові рішення, які набрали чинності, обов’яз-
кові для всіх органів державної влади й орга-
нів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій, посадових чи службо-
вих осіб та громадян і підлягають виконанню 
на всій території України. За невиконання 
судових рішень також може наступати відпо-
відальність. 

Водночас порушення таємниці телефон-
них розмов у межах цивільного провадження 
суперечить ст. 31 Конституції України. Отже, 
надаючи інформацію на запит суду, оператор 
може порушувати норму Конституції, а від-
мовляючись від надання такої інформацій – 
положення інших законів. Оскільки Консти-
туція має більшу юридичну силу, здається, 
що в такому разі необхідно передусім дотри-
муватися Конституції. Проте на практиці все 
зазвичай відбувається навпаки.

Наприклад, ухвалою Оболонського район-
ного суду м. Києва від 12 червня 2018 р. 
витребувано в оператора мобільного зв’язку 
інформацію із зазначенням даних щодо дати, 
часу, місця, тривалості та типу з’єднання 
(вхідних та вихідних дзвінків, СМС-пові-
домлень (SMS), ММС-повідомлень (MMS), 
інтернет-з’єднань, переадресації каналів 
мобільного зв’язку, з мобільного телефону 
з визначеного номера за конкретний період 
із вказівкою: дати, часу, місця, тривалості та 
типу з’єднання, інтернет-з’єднань абонента, 

який використовував під час роботи зазначені 
номери телефонів, а також ідентифікаційні 
ознаки обладнання споживача телекомуні-
каційних послуг, IMEI тощо; абонентських 
номерів, з якими відбувався сеанс зв’язку 
(з’єднання) абонентом, які використовували 
під час роботи зазначений номер телефону, їх 
належності: прізвища, ім’я, по батькові корис-
тувачів, адреси їх проживання, а також наявну 
вичерпну інформацію, а в разі контрактної 
угоди або відповідної реєстрації з такими 
абонентами витребувано відомості про осіб 
(наявну вичерпну інформацію), з якими 
укладені такі угоди, а також ідентифікаційні 
ознаки обладнання споживачів телекомуніка-
ційних послуг, IMEI тощо [8]. 

Здається, що під час виконання такого судо-
вого рішення оператору мобільного зв’язку 
доведеться втрутитися в право на таємницю 
листування, телефонних розмов, телеграфної 
й іншої кореспонденції, а також в особисте 
життя не тільки особи, за заявою якої поста-
новлено ухвалу, а й невизначеного кола інших 
осіб, відомості щодо яких повинен надати 
оператор. 

Варто також зазначити, що в подібних судо-
вих рішеннях суди здебільшого не обґрунто-
вують причини порушення права громадян на 
таємницю кореспонденції та не обмежуються 
витребуванням суто необхідної для розгляду 
справи інформації.

У межах даного дослідження варто зосере-
дити увагу на причинах та передумовах появи 
проблем у сфері для гарантування недотор-
канності права на таємницю листування, 
телефонних розмов, телеграфної й іншої 
кореспонденції. У літературі визначають 
такі причини: відсутність легальних визна-
чень понять «таємниця телефонних розмов», 
«кореспонденція»; недосконалість механізму 
вторгнення в таємницю телефонних пере-
говорів; відсутність дієвого прокурорського 
нагляду і судового контролю за накладенням 
арешту на кореспонденцію та зняттям інфор-
мації з каналів зв’язку; відсутність у законо-
давстві України норм правового регулювання 
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національного складника мережі Інтернет 
[9, с. 73]. Цілком погоджуємося із зазначе-
ними думками та констатуємо, що це ще 
далеко не повний перелік причин появи про-
блем у сфері забезпечення права на таємницю 
листування, телефонних розмов, телеграфної 
й іншої кореспонденції.

Так, О.В. Негодченко пропонує замінити 
в законодавстві термін «листування, телефон-
них розмов, телеграфної чи іншої кореспон-
денції» на термін «таємниця спілкування» 
та визначити її як таємну інформацію, що 
міститься в листах, телеграмах, електронних 
повідомленнях фізичних та представників 
юридичних осіб, доступ до якої обмежено 
іншим суб’єктам, крім адресата й адресанта 
з метою реалізації їхніх інтересів, режим якої 
може бути порушено тільки у виняткових 
випадках, передбачених законом, за рішенням 
суду [10, c. 59]. Така пропозиція щодо заміни 
термінології є доречною і допоможе уніфіку-
вати законодавство, але в такому разі визна-
чення автора є неповним, адже не враховує 
випадки безпосередньої передачі інформації 
від однієї особи іншій, а включає лише відно-
сини, що охоплюються саме поняттям «лис-
тування, телефонні розмови, телеграфна чи 
інша кореспонденція».

На окрему увагу заслуговує проблема від-
повідальності суб’єктів владних повноважень 
за порушення права громадян на таємницю 
листування, телефонних розмов, телеграфної 
й іншої кореспонденції. У ст. 55 Конституції 
України передбачено, що кожному гаранту-
ється право на оскарження в суді рішень, дій 
чи бездіяльності органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, посадо-
вих і службових осіб. У ст. 56 зазначено, що 
кожен має право на відшкодування коштом 
держави чи органів місцевого самовряду-
вання матеріальної та моральної шкоди, зав-
даної такими рішеннями чи діями. На жаль, 
у сфері забезпечення права громадян на таєм-
ницю листування, телефонних розмов, теле-
графної й іншої кореспонденції ці положення 
залишаються декларативними. 

Правовою основою компенсації шкоди, 
завданої порушенням таємниці листування, 
телефонних розмов, телеграфної й іншої 
кореспонденції під час досудового розслі-
дування кримінальної справи і провадження 
оперативно-розшукової діяльності є Консти-
туція України, Закон України «Про порядок 
відшкодування шкоди, завданої громадяни-
нові незаконними діями органів дізнання, 
досудового слідства, прокуратури і суду» 
від 1 грудня 1994 р. № 266/94-ВР, Криміналь-
ний процесуальний кодекс України та Цивіль-
ний кодекс України. 

Законом України «Про порядок відшкоду-
вання шкоди, завданої громадянинові неза-
конними діями органів дізнання, досудового 
слідства, прокуратури і суду» визначений 
перелік випадків, в яких передбачене зазна-
чене відшкодування, зокрема, незаконне вчи-
нення процесуальних дій, що обмежують 
права громадян та незаконне проведення опе-
ративно-розшукових заходів. Також цим Зако-
ном визначені види шкоди та загальні поло-
ження щодо її компенсації. Більш детально 
порядок відшкодування визначено в Поло-
женні про застосування вказаного Закону 
[11]. Аналіз норм цього Положення дозволяє 
зробити висновок, що відшкодування збитків 
не відбувається автоматично. Для цього особа 
повинна звернутися до органу, рішенням 
якого така шкода була завдана (п. 11 Поло-
ження), що здається не зовсім доречним. 
Рішення відповідного органу про компенса-
цію шкоди особа може оскаржити судовим 
порядком. Крім того, незрозумілим залиша-
ється механізм доведення незаконності дій 
такого органу.

Значно гірше виглядає ситуація з механіз-
мом компенсації шкоди державним органом 
у разі порушення права на таємницю лис-
тування, телефонних розмов, телеграфної 
та іншої кореспонденції у відносинах, не 
пов’язаних із кримінальним процесом. Зако-
нодавство ніяк не врегульовує це питання, 
тому і на практиці такий механізм, звичайно, 
відсутній.
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У літературі вказується на недостатнє 
правове регулювання відносин, що виника-
ють із розвитком інформаційних технологій. 
Для вирішення цих проблем пропонується 
створити правові важелі для таких кроків: 
1) вироблення конкретних умов забезпечення 
таємниці спілкування під час створення й екс-
плуатації систем зв’язку загального користу-
вання; 2) створення механізмів державного 
контролю забезпечення таємниці спілку-
вання; 3) створення умов для набуття грома-
дянами та юридичними особами засобів захи-
сту інформації для використання в каналах 
зв’язку загального користування; 4) контроль 
із боку уповноважених державних органів за 
якістю даних засобів [10, c. 60]. Такі заходи 
передусім спрямовані на технічний аспект 
забезпечення права на таємницю листування, 
телефонних розмов, телеграфної та іншої 
кореспонденції. Але в сукупності із захо-
дами, спрямованими на врегулювання пра-
вових питань, вони, безперечно, можуть дати 
позитивний результат у вигляді створення 
ефективної системи забезпечення права на 
таємницю листування, телефонних розмов, 
телеграфної й іншої кореспонденції.

Під час внесення змін до законодавства 
у сфері забезпечення права на таємницю лис-
тування, телефонних розмов, телеграфної й 
іншої кореспонденції необхідно враховувати 
також норми міжнародного права та прак-
тику Європейського суду з прав людини. Так, 
відповідно до Методичних рекомендацій для 
центральних органів виконавчої влади щодо 
застосування в законотворчій діяльності 
Конвенції про захист прав і основних сво-
бод людини, схвалених постановою колегії 
Міністерства юстиції України від 21 листо-
пада 2000 р. № 40 [12], держава не зобов’я-
зана забезпечувати зразкове функціонування 
поштових послуг. Проте будь-яке свідоме 
втручання держави в таємницю кореспон-

денції повинно бути виправдане підставами, 
передбаченими в п. 2 ст. 8 Конвенції. Крім 
того, там, де свобода комунікації залежить 
від державних службовців (листування ув’яз-
нених), дії держави особливо ретельно ана-
лізуються Судом. Так, держава зобов’язана 
утримуватися від втручання в листування 
ув’язненого зі своїм адвокатом, особливо 
з Європейським судом з прав людини.

Висновки. Отже, сьогодні в правовому 
регулюванні захисту права на таємницю лис-
тування, телефонних розмов, телеграфної 
та іншої кореспонденції є багато проблем. 
Зокрема, законодавство України не узгоджене 
з нормами міжнародного права, і його засто-
сування не повною мірою відповідає практиці 
Європейського суду з прав людини. Навіть 
у межах внутрішнього законодавства є багато 
колізій і неузгодженості термінології. Прак-
тично відсутні механізми контролю забез-
печення таємниці листування, телефонних 
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, 
зокрема щодо діяльності працівників пошто-
вого зв’язку, операторів та провайдерів теле-
комунікацій. За суб’єктами владних повнова-
жень, які мають право у визначених випадках 
втручатися в це право, закріплені досить 
нечіткі повноваження, а система цих суб’єк-
тів постійно зазнає змін. Контроль за такими 
суб’єктами втручання здійснюється вищими 
органами чи посадовими особами, а  вимоги 
щодо судового контролю в законодавстві 
недостатньо розроблені. Фактично відсутня 
реальна можливість оскаржити діяльність 
державних органів у разі порушення права на 
таємницю листування, телефонних розмов, 
телеграфної та іншої кореспонденції. Всі ці 
проблеми є серйозною перепоною на шляху 
України як дійсно правової держави, в якій не 
тільки проголошений, а реалізується принцип 
пріоритету прав людини, тому вони потребу-
ють невідкладного вирішення.
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Анотація
Стаття присвячена встановленню організаційно-правових гарантій непорушності (недотор-

канності) права громадян на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної й іншої 
кореспонденції. Автором досліджено проблеми, пов’язані із законодавчим регулюванням дер-
жаних механізмів захисту цього права. Визначено основні напрями реформування національ-
ного законодавства у цій сфері. 

Ключові слова: права громадян, таємниця, листування, приватність, гарантії, законодав-
ство, втручання.

Аннотация
Статья посвящена установлению организационно-правовых гарантий нерушимости (непри-

косновенности) права граждан на тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и 
другой корреспонденции. Автором исследованы проблемы, связанные с законодательным 
регулированием государственных механизмов защиты этого права. Определены основные 
направления реформирования национального законодательства в этой сфере.

Ключевые слова: права граждан, тайна, переписка, приватность, гарантии, законодатель-
ство, вмешательство.

Govorun V.V. Organizational and legal guarantees of inviolability of the citizens right to the 
secret of correspondence, telephone conversations, telegraph and other correspondence

Summary
The article is devoted to the establishment of organizational and legal guarantees of inviolability 

of the citizens right to the secret of correspondence, telephone conversations, telegraph and other 
correspondence. The author studies problems related to the legislative regulation of state mechanisms 
for the protection of this right. The main reform’s directions of the national legislation in this area are 
determined.
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ  
РЕЙДЕРСЬКИХ ДІЙ

Постановка проблеми. На жаль, остан-
німи роками почастішали випадки рейдерства 
в України та світі: рейдерські захвати земель 
сільськогосподарського призначення, підпри-
ємств та установ, власності окремих грома-
дян та організацій. Звісно, дехто пов’язує дані 
події з перерозподілом капіталів між «олігар-
хічними кланами», конкретними олігархами 
та можновладцями, однак це не скасовує 
наявності даних процесів та ніяк не допома-
гає зрозуміти механізм протидії.

Факти протиправного захоплення підпри-
ємств в Україні набувають масового харак-
теру, оскільки тільки протягом  останніх років 
здійснено від двох до трьох тисяч рейдер-
ських атак. 

Суспільна небезпечність рейдерства поля-
гає в посяганні не лише на власність окре-
мих осіб, а й на економічну безпеку держави 
загалом, оскільки призводить до руйнування 
підприємств, що ефективно працюють, загос-
трює соціальне напруження, знижує інвести-
ційну привабливість України. Отже, це явище 
набуло ознак системності й загрожує не лише 
розвитку української економіки, а й безпеці 
країни загалом.

Чимало незрозумілих кроків законодав-
ців створили сьогодні сприятливі умови для 
рейдерства, що, зрештою, є загрозою для дер-
жави та суспільства загалом. Ці й інші ознаки 
роблять не лише цікавим із наукового і право-
вого погляду, а й вкрай важливим аналіз юри-
дичної відповідальності за вчинення рейдер-
ських дій.

Отже, саме механізм та практичні засоби й 
методи, пов’язані з юридичною відповідаль-
ністю за вчинення рейдерських дій, є акту-

альним питанням, що потребує ґрунтовного 
дослідження.

Огляд останіх дocлiджeнь i публiкaцiй. 
До окремих питань рейдерства й юридичної 
відповідальності за вчинення рейдерських 
дій зверталися такі вчені, як: Ю.А. Берлач, 
З.С. Варналій, Д.В. Зеркалов, О.А. Мельни-
ченко, О.Г. Кальман, А.Ю. Кирєєв, М.А. Пого-
рецький, Ю.А. Хатнюк та інші. Уявлення нау-
ковців про рейдерство, хоч і різниться, однак 
багато розроблень стосуються сфери господа-
рювання. Недостатньо дослідженим залиша-
ється питання ефективного механізму проти-
дії рейдерству, тому доцільно його розкрити. 

Формулювання завдання досліджен-
ня. Мета статті – проаналізувати поняття та 
сутність рейдерства, зробити огляд основних 
проблем щодо юридичної відповідальності за 
вчинення рейдерських дій.

Виклaд основного мaтepiaлу. Спочатку 
треба з’ясувати, що ж являє собою рейдер-
ство. Для цього потрібно провести аналіз під-
ходів до визначення самого поняття.

Сам термін «рейдерство» походить від 
англ. raid – «набіг», raider – «грабіжник». 
Наприклад, О.Г. Кальман і А.М. Погорецький 
вважають, що рейдерство – складний, висо-
коінтелектуальний та дуже часто злочинний 
бізнес, тобто кримінальний [1, с. 155]. Дана 
думка, на наш погляд, правильна, оскільки 
рейдерство – передусім незаконні дії.

На думку Ю.А. Хатнюк, рейдерство – це 
вилучення майна на формально законних під-
ставах, основу яких становить злочин, злов-
живання правом або прогалинами в законі, 
системні недоліки функціонування держав-
них інститутів (судової та правоохоронної 
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систем, системи реєстрації юридичних осіб 
тощо) [2, с. 176].

На думку Ю.А. Берлача, рейдерство варто 
розуміти як процес захоплення фірми у влас-
ність проти волі її власників/власника, що 
здійснюється шляхом реалізації різних про-
типравних дій із боку захоплювача з метою 
швидкого перепродажу об’єкта рейдер-
ського нападу чи подальшого управління ним 
[3, с. 62]. Гадаємо, що дане визначення є непов-
ним, оскільки не тільки протиправні дії вчи-
няються рейдерами для заволодіння об’єктом. 

Такі вчені, як З.С. Варналій та І.І. Мазур, 
у своїх роботах зазначають, що рейдер-
ство – це недружнє, поза межами дії цивіль-
ного законодавства, спрямоване проти волі 
власника захоплення чужого майна на користь 
іншої особи, встановлення над майном пов-
ного контролю нового власника в юридич-
ному й фізичному розумінні з використанням 
корумпованості чиновників та (або) із засто-
суванням сили [4, с. 130].

На думку О.А. Мельниченко й В.І. Пуш-
карьової, «рейдерством є умисні дії команди 
про-фесіоналів, яка використовує корумпова-
ність в органах державної влади та корпора-
тивні конфлікти для отримання «законного» 
контролю над ліквідними активами чужих 
компаній як джерелами власних надприбутків 
чи інших вигід» [5, с. 107].

Вітчизняний учений Д.В. Зеркалов рейдер-
ство визначає як процес захоплення власності 
фірми або перехоплення оперативного управ-
ління за допомогою спеціально створеного 
та розіграного бізнес – конфлікту [6, с. 8].

А.Ю. Кірєєв у своїх працях визначає рей-
дерство як систематичну проектну діяльність 
на ринку корпоративного контролю, що спря-
мована на протиправне отримання контр-
олю над активами інших суб’єктів економіч-
ної діяльності із завданням їм економічного 
й інших видів збитків [7, с. 4].

Отже, на основі вищенаведених тракту-
вань можна узгальнити таке: рейдерство – це 
незаконне поглинання чи захоплення одного 
суб’єкта господарювання або частини його 

власності іншим. По суті це комбінована (еко-
номічна, юридична, організаційна, інформа-
ційна) діяльність, спрямована на заволодіння 
бізнесом. Рейдерське захоплення не є розбій-
ницьким нападом. Це ретельно спланована 
акція, підготовка якої може здійснюватися 
впродовж декількох років. Великі рейдерські 
структури мають величезний штат різнома-
нітних фахівців: економістів, юристів, мене-
джерів та особ, основним завданням яких є 
збирання інформації.

На жаль, сьогодні у вітчизняному законо-
давстві не закріплено чіткого юридичного 
тлумачення терміна «рейдерство», тому його 
можна визначити на підставі трактувань окре-
мих науковців або ж за аналогією до визна-
чень, що пропонуються західною науковою 
школою.

Дехто метою захоплення підприємства 
(рейдерства) вважає порушення його нормаль-
ної роботи, ми ж проти такого визначення, 
оскільки переконані, що основною метою рей-
дерства є саме привласнення чужого майна, а 
не втручання в його економічну діяльність.

Далі перейдемо безпосередньо до юридич-
ної відповідальності за вчинення рейдерських 
дій. Відповідно до вибраної стратегії, рейде-
рами та їхніми співучасниками можуть також 
вчинятися протиправні діяння, передбачені 
такими статтями Кримінального кодексу 
(далі – КК) України: 

– ст. 206 КК України «Протидія законній 
господарській діяльності» (протидія законній 
господарській діяльності, тобто протиправна 
вимога припинити займатися господарською 
діяльністю чи обмежити її, укласти угоду 
або не виконувати укладену угоду, виконання 
(невиконання) якої може завдати матеріаль-
ної шкоди або обмежити законні права чи 
інтереси того, хто займається господарською 
діяльністю, поєднана з погрозою насильства 
над потерпілим або близькими йому осо-
бами, пошкодження чи знищення їхнього 
майна за відсутності ознак вимагання»), 
ст. 206–2 «Протиправне заволодіння майном 
підприємства, установи, організації» [8];
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– ст. 343 Кримінального кодексу України 
«Втручання в діяльність працівника право-
охоронного органу» (вплив у будь-якій формі 
на працівника правоохоронного органу з 
метою перешкодити виконанню ним службо-
вих обов’язків або добитися ухвалення неза-
конних рішень) [8]; 

– ст. 357 Кримінального кодексу України 
«Викрадення, привласнення, вимагання доку-
ментів, штампів, печаток, заволодіння ними 
шляхом шахрайства чи зловживання службо-
вим становищем або їх пошкодження» (викра-
дення, привласнення, вимагання офіційних 
документів, штампів чи печаток або заволо-
діння ними шляхом шахрайства чи зловжи-
вання особи своїм службовим становищем, 
а також їх умисне знищення, пошкодження 
чи приховування, здійснення таких самих дій 
щодо приватних документів, що зберігаються 
на підприємствах, в установах чи організа-
ціях незалежно від форми власності, вчинене 
з корисливих мотивів або в інших особистих 
інтересах) [8]; 

– ст. 358 Кримінального кодексу України 
«Підроблення документів, печаток, штампів 
та бланків, їх збут, використання підроблених 
документів» (підроблення посвідчення або 
іншого документа, який видається чи посвід-
чується підприємством, установою, органі-
зацією, громадянином-підприємцем, приват-
ним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, 
яка має право видавати чи посвідчувати такі 
документи, і який надає права або звільняє 
від обов’язків, з метою використання його 
як підроблювачем, так і іншою особою, або 
збут такого документа, а також виготовлення 
підроблених печаток, штампів чи бланків під-
приємств, установ чи організацій незалежно 
від форми власності, інших офіційних печа-
ток, штампів чи бланків із тією самою метою 
або їх збут) [8]; 

– ст. 364 КК України «Зловживання владою 
або службовим становищем» (зловживання 
владою або службовим становищем, тобто 
умисне, з корисливих мотивів чи в інших осо-
бистих інтересах або в інтересах третіх осіб, 

використання службовою особою влади чи 
службового становища всупереч інтересам 
служби) [8]; 

– ст. 365 Кримінального кодексу України 
«Перевищення влади або службових повно-
важень» (перевищення влади або службових 
повноважень, тобто умисне вчинення служ-
бовою особою дій, які явно виходять за межі 
наданих їй прав чи повноважень) [8]; 

– ст. 366 Кримінального кодексу України 
«Службове підроблення» (службове підро-
блення, тобто внесення службовою особою 
до офіційних документів завідомо неправ-
дивих відомостей, інше підроблення доку-
ментів, а також складання і видача завідомо 
неправдивих документів) [8]; 

– ст. 367 Кримінального кодексу України 
«Службова недбалість» (службова недбалість, 
тобто невиконання або неналежне виконання 
службовою особою своїх службових обов’яз-
ків через несумлінне ставлення до них, що зав-
дало істотної шкоди охоронюваним законом 
правам, свободам та інтересам окремих грома-
дян або державним чи громадським інтересам, 
або інтересам окремих юридичних осіб) [8]; 

– ст. 368 Кримінального кодексу України 
«Прийняття пропозиції, обіцянки або одер-
жання неправомірної вигоди службовою осо-
бою», ст. 368-2 «Незаконне збагачення» [8].

Окремо варто вказати на факти втручання 
корумпованих суддів у господарську діяльність 
підприємств для забезпечення рейдерських 
захоплень. Рейдери ініціюють судові розгляди 
корпоративних спорів «своїми» суддями, 
щоби поставити під сумнів законність права 
власності держателів великих пакетів акцій 
та блокувати роботу підприємства (шляхом 
усунення від участі в зборах акціонерів дер-
жателів великих пакетів, найбільш активних 
захисників підприємства тощо). Виконання 
своїх вимог рейдери домагаються шляхом 
невідповідного застосування «зацікавленими» 
суддями інституту забезпечувальних заходів.

Під час судового розгляду дії суддів, рейде-
рів та їх співучасників, за певних умов, можна 
кваліфікувати як: 
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– постановлення суддею (суддями) завідомо 
неправосудного вироку, рішення, ухвали або 
постанови (ст. 375 КК України) [8]; 

– завідомо неправдиве повідомлення суду, 
прокурору, слідчому або органу дізнання про 
вчинення злочину (ст. 383 Кримінального 
кодексу України «Завідомо неправдиве пові-
домлення про вчинення злочину») [8]; 

– завідомо неправдиве показання свідка чи 
потерпілого або завідомо неправдивий висно-
вок експерта під час провадження дізнання, 
досудового слідства або проведення розслі-
дування тимчасовою слідчою чи тимчасовою 
спеціальною комісією Верховної Ради Укра-
їни або в суді, а також завідомо неправильний 
переклад, зроблений перекладачем у таких 
самих випадках (ст. 384 КК України «Завідомо 
неправдиве показання») [8].

На стадії проведення рейдерської атаки 
протиправні дії можуть бути кваліфіковані як: 

– публічні заклики до погромів, підпалів, 
знищення майна, захоплення будівель чи спо-
руд, насильницького виселення громадян, що 
загрожують громадському порядку, а також 
розповсюдження, виготовлення чи зберігання 
з метою розповсюдження матеріалів такого 
змісту (ст. 295 КК України «Заклики до вчи-
нення дій, що загрожують громадському 
порядку») [8]; 

– опір працівникові правоохоронного 
органу під час виконання ним службових 
обов’язків, члену громадського формування 
з охорони громадського порядку і держав-
ного кордону або військовослужбовцеві під 
час виконання цими особами покладених на 
них обов’язків щодо охорони громадського 
порядку (п. 2 ст. 342 КК України «Опір пред-
ставникові влади, працівникові правоохорон-
ного органу, члену громадського формування 
з охорони громадського порядку і державного 
кордону або військовослужбовцеві») [8]; 

– самоправство, тобто самовільне, всу-
переч установленому законом порядку, вчи-
нення будь-яких дій, правомірність яких 
оспорюється окремим громадянином або 
підприємством, установою чи організацією 

(ст. 356 Кримінального кодексу України 
«Самоправство») [8]; 

– використання завідомо підробленого доку-
мента (ст. 358 КК України «Підроблення доку-
ментів, печаток, штампів та бланків, їх збут, 
використання підроблених документів») [8]; 

– організація групових дій, що призвели до 
грубого порушення громадського порядку або 
суттєвого порушення роботи транспорту, під-
приємства, установи чи організації, а також 
активна участь у таких діях (ст. 293 Кримі-
нального кодексу України «Групове пору-
шення громадського порядку») [8]; 

– публічні заклики до погромів, підпалів, 
знищення майна, захоплення будівель чи спо-
руд, насильницького виселення громадян, що 
загрожують громадському порядку, а також 
розповсюдження, виготовлення чи зберігання 
з метою розповсюдження матеріалів такого 
змісту (ст. 295 Кримінального кодексу Укра-
їни «Заклики до вчинення дій, що загрожують 
громадському порядку») [8]; 

– хуліганство, вчинене групою осіб 
(п. 2 ст. 296 КК України «Хуліганство») [8].

У разі настання злочинних наслідків рей-
дерську діяльність можна кваліфікувати як: 

– розбій, спрямований на заволодіння 
майном у великих чи особливо великих роз-
мірах або вчинений організованою групою, 
або поєднаний із завданням тяжких тілесних 
ушкоджень (п. 4 ст. 187 «Розбій» Криміналь-
ного кодексу України) [8]; 

– шахрайство, вчинене в особливо вели-
ких розмірах або організованою групою 
(п. 4 ст. 190 «Шахрайство» КК України) [8]; 

– привласнення чи розтрата чужого майна, 
яке було ввірене особі чи перебувало в її 
віданні або шляхом зловживання службовою 
особою своїм службовим становищем, якщо 
вони вчинені в особливо великих розмірах 
або організованою групою (п. 5 ст. 191 «При-
власнення, розтрата майна або заволодіння 
ним шляхом зловживання службовим стано-
вищем» КК України) [8]; 

– завдання значної майнової шкоди шляхом 
обману або зловживання довірою за відсут-
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ності ознак шахрайства (ст. 192 «Заподіяння 
майнової шкоди шляхом обману або зловжи-
вання довірою» КК України) [8]; 

– умисне знищення або пошкодження 
чужого майна (ст. 194 «Умисне знищення або 
пошкодження майна» КК України) [8].

Проаналізувавши кримінальну відпо-
відальність та окремі статті, що можуть 
застосуватися за деякі кримінальні злочини 
під час вчинення рейдерства, тобто за такий 
злочин, як рейдерство, не має чіткої санк-
ції в КК України, є тільки побічні статті 
за окремі вчинки під час скоєння рейдер-
ства. Тому, на жаль, доводиться констату-
вати, що чинне кримінальне законодавство 
через низку об’єктивних та суб’єктивих 
причин нездатне забезпечити захист влас-
ності від силового захоплення, яке дістало 
назву «рейдерство».

Отже, і низка суміжних норм, що передба-
чають відповідальність за злочини, які міс-
тяться в КК України, наприклад: «протидія 
законній господарській діяльності» (ст. 206) 
[8]; «доведення до банкрутства» (ст. 219) [8]; 
«самоправство» (ст. 356) [8] та деякі інші 
щодо рейдерів не працюють або працюють 
неефективно, у зв’язку із чим особи, дії яких 
мають всі ознаки складу злочину, до кримі-
нальної відповідальності не притягуються.

Ми показали тільки низку статей, які лише 
деякою мірою охоплюють склад такого пра-
вопорушення, як рейдерське захоплення під-
приємства.  Навіть ст. 206–2 КК України [8], 
яка передбачає кримінальну відповідальність 
за протиправне заволодіння майном підпри-
ємства, установи, організації, не охоплює всі 
ті дії, які відбуваються під час рейдерського 
захоплення підприємств.

Водночас в юридичній літературі відсутнє 
кримінально-правове визначення рейдерства, 
що стало однією з головних перепон на шляху 
встановлення кримінальної відповідальності 
за захоплення підприємств. Тому на практиці 
майже неможливо провести розмежування 
між цивільно-правовими і кримінально-пра-
вовими відносинами в цій сфері, чим успішно 

користуються рейдери для ухилення від кри-
мінальної відповідальності.

Раніше вже пропонувалася окрема стаття 
за такою редакцією кримінально-правового 
визначення рейдерства для включення як окре-
мого самостійного складу злочину у відповід-
ний розділ Особливої частини КК України:

«Рейдерство, тобто напад на підприємство, 
установу, організацію, жиле або нежиле при-
міщення, інше майно незалежно від форм 
власності, вчинене за попередньою змо-
вою групою осіб, поєднане із застосуванням 
фізичного або психічного насильства, або 
з погрозою застосування такого насильства, 
з використанням штучно створеного майно-
вого конфлікту і підроблених або інших неле-
гітимних документів, або неправових судових 
рішень для надання нападу видимості закон-
них дій, з метою протиправного заволодіння 
майном у великих розмірах або встановлення 
контролю над оперативним управлінням 
таким майном, – карається: <…>.

Ті самі дії, вчинені організованою групою 
або повторно, чи особою, раніше судимою 
за корисливі злочини, або якщо вони спричи-
нили тяжкі тілесні ушкодження особам, які 
зазнали нападу, – караються: <…>.

Дії, передбачені ч. 1 або 2 цієї статті, вчи-
нені злочинною організацією, за участі поса-
дової чи службової особи з використанням 
свого становища, або якщо рейдерство супро-
воджується наданням опору працівникам пра-
воохоронних органів, виконавчої служби чи 
представникам органів місцевого самоуправ-
ління під час виконання ними службових 
обов’язків, або якщо співучасником злочину 
є замовник нападу, або якщо такий опір вчи-
нено із застосуванням холодної, вогнепальної 
чи іншої зброї, або якщо вони спричинили 
особливо тяжкі наслідки, або призвели до 
завдання майнової шкоди в особливо великих 
розмірах, – караються: <…>.

Примітка: дії, передбачені цією статтею, 
вважаються вчиненими у великому розмірі, 
якщо майнова шкода завдана на суму, яка 
в 3 тисячі і більше разів перевищує неопо-
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датковуваний мінімум доходів громадян на 
момент вчинення цього злочину, а в особливо 
великому розмірі – у 5 тисяч і більше разів 
перевищує неоподатковуваний мінімум дохо-
дів громадян».

Майновий конфлікт варто розуміти як май-
нові суперечки, пов’язані із скуповуванням 
акцій, наявністю подвійного реєстру цінних 
паперів, розголошенням даних реєстрів влас-
ників акцій; оспорювання законності рішень 
загальних зборів акціонерів або прав власно-
сті й інші аналогічні дії.

Родовим об’єктом рейдерства є сфера гос-
подарської діяльності, а саме: виробництво, 
розподіл, обмін та споживання товарів, робіт 
і послуг, а тому пропонуємо включити цей 
склад злочину до р. VII «Злочини у сфері гос-
подарської діяльності» Особливої частини 
Кримінального кодексу України.

На нашу думку, доцільним є введення кри-
мінальної відповідальності лише за організа-
цію рейду (рейдерського нападу). Злочинні 
діяння, вчинені окремими виконавцями на 
всіх етапах організації і здійснення рейдер-
ського нападу, є наслідком діяльності орга-
нізатора (організація злочинного об’єднання, 
керівництво ним, забезпечення його злочин-

ної діяльності). Тому кримінальній відпо-
відальності за всі злочини, вчинені рейдер-
ськими групами чи організаціями, підлягає, 
відповідно до закону (ч. 1 ст. 30 КК України), 
організатор. 

Виcнoвки. Отже, в Україні юридично не 
закріплене поняття рейдерства, також від-
сутня класифікація його видів та ознак, тому 
доцільним є закріплення в законодавчих 
актах такого явища як суспільно небезпеч-
ного діяння. Закріплення процесів рейдер-
ства, його ознак дадуть змогу відмежовувати 
такі протиправні діяння від правових мето-
дів встановлення контролю над суб’єктами 
підприємництва. Також, з огляду на те, що 
рейдерство спричиняє небезпечні наслідки, 
доцільне встановлення кримінальної відпові-
дальності за такі діяння.

Чинне законодавство України дозволяє 
рейдерам формально законними засобами 
здійснювати корпоративні захоплення з пору-
шенням прав і законних інтересів інших 
суб’єктів господарської діяльності. Саме 
тому підкреслимо, що проблема рейдерства є 
комплексною, отже, необхідне систематичне 
впровадження обґрунтованих змін у законо-
давство.

Анотація
У дослідженні розглянуто різні трактування поняття рейдерства, виокремлено основні 

статті Кримінального кодексу України, які можуть бути застосовоні до учасників рейдерства 
на різних етапах його вчинення. Виявлено недоліки кримінально-правового регулювання рей-
дерства, запропоновано напрями його подальшого вдосконалення.
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Аннотация
В исследовании рассмотрены различные трактовки понятия рейдерства, выделены основ-

ные статьи Уголовного кодекса Украины, которые могут быть применены к участникам рей-
дерства на различных этапах его осуществления. Выявлены недостатки уголовно-правового 
регулирования рейдерства, предложены направления его дальнейшего усовершенствования.
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Hontar T.A. Legal responsibility for learning rayder action
Summary
The research deals with different interpretations of the notion of raider, the main articles of the 

Criminal Code of Ukraine, which can be applied to raider participants at different stages of its imple-
mentation, are outlined. The shortcomings of the criminal legal regulation of raidering were identified 
and directions of its further improvement were proposed.

Key words: raid, criminal liability, seizure of enterprise, illegal possession of property of enter-
prise, institution, organization.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Проголошення 
Україною курсу на євроінтеграцію, з перспек-
тивною отримати право стати повноцінним 
членом Європейського Союзу (далі – ЄС), 
передбачає проведення цілої низки реформ 
у різних сферах суспільного життя. Отже, 
очевидним є факт, що в процесі реформу-
вання українського суспільства досягти пози-
тивних зрушень у будь-якій сфері державного 
управління неможливо без подолання такого 
негативного явища, як корупція. За високого 
рівня корумпованості інститутів державної 
влади реформування українського суспіль-
ства буде більш схожим на імітацію прове-
дення реформ, без реальних намірів здійснити 
структурно-функціональні зміни. Одним із 
пріоритетних напрямів державної політики 
повинна стати ефективна діяльність із попе-
редження та протидії корупції.

Огляд останніх досліджень і публіка-
цій. Різні аспекти протидії корупції вивча-
лися в працях таких учених, як: О. Дуль-
ський, І. Беззуб, Б. Деревянко, В. Литвиненко, 
С. Телуш, І. Рейтерович, А. Тіньков та ін.

Формулювання завдання дослідження. 
Мета статті полягає в тому, щоб дослідити 
адміністративно-правові форми протидії ко-
рупції та визначити спеціалізовані державні 
органи, що забезпечують таку протидію.

Виклад основного матеріалу. Нині в різ-
них сферах економіки та в соціальній галузі 
корупція є гальмом, що не дозволяє залучати 
внутрішні й зовнішні інвестиції для розвитку 

тих чи інших підприємств, установ, орга-
нізацій. Українські й іноземні інвестори не 
бажають ризикувати своїми капіталами й імі-
джем через неоднозначне антикорупційне 
законодавство України. Наприклад, вагомою 
перепоною інвестування в освіту в Україні є 
наявність суперечливого антикорупційного 
законодавства. Слабкість його полягає в тому, 
що хабарі у сфері освіти й інших галузях 
дають та одержують майже всі, хто бажає, 
з іншого боку, ті, хто прагне інвестувати 
кошти в освіту, можуть бути визнані корупці-
онерами або позбавлені можливості інвесту-
вання [1, с. 181].

Варто зазначити, що ефективне запобігання 
та протидія корупції значною мірою залежать 
від того, наскільки глибоко пізнані теоре-
тичні аспекти цієї проблеми – природа самого 
явища корупції, від правильного розуміння 
якого залежать як подальші науково-прак-
тичні пошуки щодо її характерних особливос-
тей, так і формування відповідних механізмів 
запобігання і протидії, визначення засобів їх 
реалізації й інституційного забезпечення [2].

В Україні рівень корупції та неефективність 
сучасної системи запобігання і протидії цьому 
небезпечному явищу свідчать про наявність 
цілої системи суспільних практик, яка під-
живлює та стимулює корупційну поведінку 
на всіх рівнях суспільних відносин. Можна 
стверджувати, що на теперішній час коруп-
ційний чинник є нормою та складовою части-
ною політики, економіки та громадського 
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життя України. Отже, нагальною потребою є 
створення ефективної та дієвої системи запо-
бігання та протидії корупції на всіх рівнях.

В Указі Президента України «Про Стра-
тегію сталого розвитку «Україна – 2020»» 
антикорупційна реформа визначена як одна 
із пріоритетних поруч із реформою системи 
національної безпеки й оборони, судовою 
реформою та реформою правоохоронної сис-
теми, децентралізацією та реформою держав-
ного управління [2].

Корупція гальмує еволюцію правової 
системи, унеможливлює наближення Укра-
їни до передових світових показників рівня 
життя. Відсутність дієвих важелів боротьби 
з корупцією, поширення корупціогенних 
ризиків практично на всі сфери суспільного 
життя, лояльне ставлення частини громадян 
до зазначеного явища призвели до того, що 
корупційна діяльність на всіх щаблях влади 
паралізувала проведення реформ, визначе-
них керівництвом держави як пріоритет роз-
витку. Дієва протидія корупції неможлива без 
послідовних, спланованих і скоординованих 
дій, об’єднаних однією концепцією, оскільки 
системні явища потребують системного під-
ходу для їх подолання [3].

Невтішна статистика свідчить про те, що 
всі попередні спроби подолати корупцію були 
невдалими. А таких спроб за роки незалеж-
ності було достатньо.

У травні 1993 р. Верховна Рада України 
ухвалила постанову «Про невідкладні заходи 
щодо боротьби з організованою злочинні-
стю і корупцією», після якої мала б з’яви-
тися низка законів для боротьби з корупцією 
в різних сферах. Проте частина їх ухвалена 
лише 2002 р., і жоден не став ефективним. 
У подальші роки ухвалено низку указів пре-
зидента про подолання корупції в тій чи іншій 
сфері, про створення спеціальних оператив-
но-слідчих груп, про вимоги до декларування 
майна урядовцями та вжиття інших антико-
рупційних заходів.

Та першою справді масштабною анти-
корупційною програмою була Національна 

програма боротьби з корупцією, затвер-
джена у квітні 1997 р. У цій програмі вперше 
визнано, що попередні спроби подолати 
корупцію в Україні провалилися, ухвалені до 
цього закони фактично не діють, а хабарниц-
тво набуло таких масштабів, що стало загро-
зою національній безпеці.

Сферами із найбільш високими показни-
ками корумпованості залишаються діяль-
ність правоохоронних органів та освіта. 
Тому для боротьби з корупцією Міністре-
ством внутрішніх справ (далі – МВС) Укра-
їни 18 серпня 2011 р. наказом № 583 ухва-
лено План антикорупційних заходів у системі 
МВС на 2011–2015 рр., п. 36 якого визнано 
необхідність розроблення пропозицій щодо 
мінімізації суб’єктивізму під час ухвалення 
управлінського рішення органами внутрішніх 
справ у сфері надання платних послуг гро-
мадянам. Ключовим завданням є визначення 
того, що є суб’єктивізмом і як його мінімізу-
вати [1, с. 242–243].

Тривалий час корупція розглядалася як 
частина організованої злочинності, і лише 
програмою 1997 р. визнано наявність коруп-
ції високого рівня.

У Концепції подолання корупції в Укра-
їні «На шляху до доброчесності», ухваленій 
у вересні 2006 р., також визнано системність 
корупції та марні спроби подолати її в попе-
редні роки.

Ще більш різкою в засудженні високого 
рівня корупції стала наступна антикорупційна 
програма, ухвалена в жовтні 2011 р. Ідеться 
про Національну антикорупційну стратегію 
на 2011–2015 рр.

Варто зауважити, що концепції вдоско-
налювалися, з кожним разом опис проблем, 
спричинених корупцією, її форм та мето-
дів подолання ставав все більш конкретним. 
І хоча програми створювалися з урахуванням 
рекомендацій міжнародних інституцій, вони 
не мали чіткого плану заходів, системи моні-
торингу й оцінки результатів.

Системний характер корупції в Україні 
визнано національними державними орга-
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нами, міжнародними організаціями та під-
тверджується дослідженнями сприйняття 
поширеності та досвіду корупції серед насе-
лення. Як зазначено в Стратегії національної 
безпеки України «Україна у світі, що змі-
нюється», однією з актуальних загроз наці-
ональним інтересам і національній безпеці 
України є високий рівень і системний харак-
тер корупції в інститутах державної влади. 
Серед причин зазаначеного неефективність 
чинного інституційного механізму протидії 
корупційним проявам в Україні. Одним зі 
шляхів покращення ефективності протидії 
корупції правоохоронними засобами є інсти-
туційна реформа органів, що здійснюють 
досудове розслідування та кримінальне пере-
слідування в справах про корупційні злочини. 
Це може бути досягнуто шляхом вдоскона-
лення спеціалізації правоохоронних органів. 
Наявна система органів із протидії корупції 
в Україні містить низку підрозділів у різних 
правоохоронних органах, які часто дублюють 
один одного, зосереджують свою увагу на 
незначних кримінальних справах або справах 
про адміністративні правопорушення, а також 
не мають достатніх повноважень і засобів для 
ефективного попередження, виявлення, при-
пинення та розслідування корупційних право-
порушень. Неефективна боротьба проти так 
званої високопосадової корупції, ідеться про 
правопорушення, що вчиняються вищими 
посадовими особами державних органів або 
органів місцевого самоврядування.

Нагальним стає вирішення питання нее-
фективної інституційної моделі та наявної 
спеціалізації в протидії корупції. Важливість 
дієвої спеціалізації правоохоронних органів 
у боротьбі проти корупції та стандарти функ-
ціонування таких спеціалізованих інституцій 
передбачені також міжнародними догово-
рами (ст. 36 Конвенції Організації Об’єдна-
них Націй (далі – ООН) проти корупції та 
ст. 20 Кримінальної конвенції Ради Європи 
про боротьбу з корупцією) та рекомендаці-
ями Україні з боку міжнародних організацій 
(Стамбульський план дій Організації еконо-

мічної співпраці та розвитку (далі – ОЕСР) та 
Групи держав проти корупції (далі – ГРЕКО).

На підставі аналізу міжнародної практики 
О. Дульський виділяє три типи спеціалізова-
них державних органів, які забезпечують про-
тидію корупції в тій чи іншій країні:

1. Багатоцільові інституції, що мають пра-
воохоронні повноваження та виконують пре-
вентивні функції.

2. Служби боротьби проти корупції в струк-
турі правоохоронних органів.

3. Інституції, які здійснюють заходи щодо 
запобігання корупції та формують антико-
рупційну політику держави, координують 
зусилля державних органів, спрямовані на 
подолання цього явища [4, с. 110].

На підставі зазначеного варто вказати на 
необхідність запровадження в нашій державі 
моделі багатоцільових інституцій. Відповідно 
до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання 
корупції» [5], спеціально уповноваженими 
суб’єктами у сфері протидії корупції є: 

1) органи прокуратури;
2) органи Національної поліції;
3) Національне антикорупційне бюро 

України;
4) Національне агентство з питань запобі-

гання корупції.
Органи прокуратури та Національна полі-

ція становлять собою багатофункціональні 
органи, оскільки їхня діяльність охоплює 
більш широке коло правовідносин, не обме-
жуючись тільки антикорупційними заходами.

Забезпечення належної організації діяль-
ності органів прокуратури у сфері запобігання 
і протидії корупції – пріоритетний напрям, 
що потребує застосування наданих законом 
органам прокуратури повноважень забез-
печувати невідворотність відповідальності 
за корупційні правопорушення, поновлення 
порушених прав і свобод громадян та інтере-
сів держави, відшкодування збитків, завданих 
такими діяннями, виявлення й усунення при-
чин і умов, що спричинили їх вчинення [6].

Очевидно, що протидія такому явищу, як 
корупція, потребує виважених і спрямова-
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них підходів і методів. Обов’язком держави є 
встановлення ефективних підходів і методів 
протидії корупції в усіх органах державної 
влади й органах місцевого самоврядування, 
які будуть формалізовані й виявлятимуться 
в конкретних адміністративно-правових фор-
мах. Усе це може бути досягнуто шляхом 
оптимізації системи адміністративно-право-
вих методів і форм протидії корупції.

Адміністративно-правові форми протидії 
корупції необхідно розуміти як об’єктивне 
зовнішнє вираження адміністративно-право-
вих норм і актів, а також інституційно-пра-
вову структуру органів публічної адміні-
страції, які виявляються в повноваженнях 
суб’єктів публічної адміністрації та здійсню-
ваних на їхній основі діях щодо запобігання, 
виявлення й боротьби з корупцією, спрямова-
них на створення потенційно несприятливих 
умов для здійснення корупційних діянь, обме-
ження можливості розвитку корупції, вияв-
лення наявної корумпованості в суспільстві, 
сприяння подоланню та викоріненню коруп-
ції з державно-владного апарату й інших сфер 
суспільного життя шляхом усунення наслід-
ків корупції, притягнення винних у корупцій-
них правопорушеннях до юридичної відпові-
дальності, поновлення прав та інтересів осіб, 
що були порушені корупційним діянням.

Детально дослідити конкретні адміністра-
тивно-правові форми протидії корупції можна 
шляхом виокремлення видів адміністратив-
но-правових форм загалом на підставі їхньої 
доктринальної класифікації, що, у свою чергу, 
дасть змогу екстраполювати одержані резуль-
тати на досліджувану нами вужчу категорію 
шляхом юридичного аналізу адміністратив-
но-правових норм, що регулюють адміністра-
тивні правовідносини у сфері протидії коруп-
ції [7, с. 152].

Адміністративно-правові форми проти-
дії корупції можна поділити на процедурні 
та матеріально-правові. Процедурні форми 
діляться на юрисдикційні, які по суті є провад-
женнями щодо притягнення до адміністратив-
ної й інших видів юридичної відповідальності 

осіб, які вчинили корупційні адміністративні 
правопорушення; неюрисдикційні, що є про-
вадженнями щодо вчинення інших юридично 
значущих дій у сфері адміністративних пра-
вовідносин щодо протидії корупції.

Що стосується юрисдикційних форм, 
то можна зазначити, що останні є провад-
женнями щодо притягнення осіб, винних 
у вчиненні корупційних правопорушень, 
до адміністративної або дисциплінарної від-
повідальності [7, с. 153].

Адміністративно-правові неюрисдик-
ційні форми протидії корупції є встановле-
ним алгоритмом дій і формальностей під 
час реалізації органами державної влади й 
органами місцевого самоврядування повно-
важень щодо протидії корупції. Зазначені 
форми чітко пов’язані з матеріально-право-
вими, бо останні реалізуються через наведені 
форми. Прикладом неюрисдикційних адміні-
стративно-правових процедурних форм може 
бути порядок проведення антикорупційної 
експертизи, визначений у ст. 55 Закону Укра-
їни «Про запобігання корупції», чи порядок 
ухвалення нормативно-правових актів щодо 
протидії корупції, порядок ухвалення анти-
корупційних програм, порядок проведення 
антикорупційної перевірки тощо.

Отже, адміністративно-правові процедурні 
неюрисдикційні форми є встановленим фор-
мально визначеним порядком виконання тих 
чи інших дій суб’єктами владних повнова-
жень, спрямованими на протидію корупції.

Матеріально-правові адміністративні 
форми протидії корупції характеризуються 
розмаїттям, оскільки охоплюють усю систему 
адміністративно-правової діяльності щодо 
протидії корупції.

Основною матеріально-правовою адміні-
стративною формою протидії корупції є ухва-
лення належних адміністративних норматив-
но-правових актів. Насамперед це стосується 
ухвалення Верховною Радою України законів 
у цій сфері. Останні підлягають деталізації 
шляхом ухвалення на їх основі підзаконних 
нормативно-правових актів органами дер-
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жавної влади й органами місцевого самовря-
дування. Найбільш показовим є, наприклад, 
ухвалений Закон України «Про засади дер-
жавної антикорупційної політики в Україні». 
Тут відображається один з аспектів механізму 
адміністративно-правового регулювання про-
тидії корупції. Головним в такій формі адміні-
стративно-правової протидії корупції є вста-
новлення антикорупційних адміністративних 
норм – загальноприйнятих правил пове-
дінки в адміністративних правовідносинах, 
які визначаються так, щоб запобігти виявам 
корупції й забезпечити притягнення до відпо-
відальності тих осіб, які вчинили корупційні 
правопорушення [7, с. 154].

Варто зазначити, що матеріально-правові 
форми протидії корупції нерозривно пов’я-
зані із процедурними формами такої протидії, 
завжди здійснюються шляхом юрисдикцій-
них і неюрисдикційних проваджень.

Вважаємо за необхідне виділити комп-
лексну структурну адміністративно-правову 
форму протидії корупції – систему загальних 
і спеціальних суб’єктів протидії корупції та 
їхні повноваження, що поєднує як організа-
ційно-правові, так і суто правові форми про-
тидії корупції.

Висновки. Отже, незважаючи на жваву 
динаміку нормотворення у сфері протидії 
корупції, громадська організація “Transparency 
International Україна» все ж доходить вис-
новку, що недосконалість, неузгодженість та 
слабка дієвість наявного антикорупційного 
законодавства є вадами сучасної антикоруп-
ційної політики в Україні. Аналіз правового 
регулювання антикорупційної діяльності є 
актуальним шляхом виявлення матеріаль-
но-правових та процесуально-правових про-
блем ефективної реалізації заходів щодо 
попередження, виявлення та своєчасної лікві-
дації корупційних правопорушень в Україні.

Варто зазначити, що досягнення реальних 
результатів у державному управлінні щодо 
попередження та протидії корупції зале-
жить від багатьох чинників. Дану проблему 
потрібно розглядати в комплексі, зважати на 

весь спектр причин корупції та неефективної 
боротьби з її проявами. 

Неможна розглядати наявність корупції 
лише як наслідок недосконалості норматив-
но-правової бази, наявності суперечностей 
у антикорупційному законодавстві. Звісно ж, 
ці явища негативно позначаються на боротьбі 
з корупцією, але вони не є першопричиною 
її наявності в Україні. Варто пам’ятати, що 
навіть в економічно розвинених країнах, дер-
жавах із багатими демократичними традиці-
ями корупцію не остаточно ліквідовано, але її 
негативні прояви значно мінімізовано. 

Сьогодні Україна має унікальних шанс 
досягти реальних успіхів у протидії корупції 
й отримати поштовх до сталого економічного 
зростання. Україна має значну підтримку, 
довіру країн ЄС, Сполучених Штатів Америки 
тощо. Потрібно провадити реальні структур-
но-функціональні, інституційні зміни у всіх 
сферах суспільного життя. 

Подолання корупції також неможливе 
лише шляхом встановлення більш суворих 
покарань за вчинення корупційних дій. Як вже 
зазначалося, робота повинна проводитися 
за всіма напрямами. Необхідне покращення 
матеріального становища громадян, щоб не 
було спокуси до вчинення протиправних дій, 
оскільки буде чітке усвідомлення можливості 
втратити наявний достаток. 

Зміни мають відбуватися на рівні свідомо-
сті самих громадян, розуміння того, що разове 
отримання «дивідендів» у майбутньому може 
негативно позначитися не лише на самому 
корупціонері, а й на його близькому оточенні. 
Адже, наприклад, корупція у сфері освіти 
призведе до підготовки некваліфікованих 
кадрів, у сфері охорони здоров’я – до надання 
неякісної допомоги, у сфері правоохорон-
ної діяльності, правосуддя – до позбавлення 
особи можливості захисту тощо. 

Економічне благополуччя громадян значно 
впливає на наявність корупції, оскільки коли 
людина опинилася на межі виживання, то 
в неї не залишається іншого виходу, як вчи-
нити протиправні дії.
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Анотація
У статті розглянуто систему спеціально уповноважених органів державної влади, що здій-

снюють протидію корупції. Проаналізовано адміністративно-правові форми протидії корупції. 
Визначено, що становлення України як демократично-правової держави зі сталим економіч-
ним зростанням неможливе за наявності високого рівня корупції.

Ключові слова: корупція, державне управління, стратегія, законодавство, економічне 
зростання, протидія. 

Аннотация
В статье рассмотрена система специально уполномоченных органов государственной вла-

сти, противодействующих коррупции. Проанализированы административно-правовые формы 
противодействия коррупции. Определено, что становление Украины в качестве демократи-
чески-правового государства с устойчивым экономическим ростом невозможно при высоком 
уровне коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, государственное управление, стратегия, законодательство, 
экономический рост, противодействие.

Hrudnytskyi V.M., Zarhana V.V. Public administration of anti-corruption activities  
in Ukraine

Summary
The article deals with the system of specially authorized bodies of state authority which carry 

out counteraction to corruption. The administrative-legal forms of counteraction to corruption are 
analyzed. It is determined that the formation of Ukraine as a democratic state with a stable economic 
growth is impossible under the conditions of a high level of corruption.

Key words: corruption, state administration, strategy, legislation, economic growth, counteraction.
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ПРАВО ПАЦІЄНТА НА БЕЗПЕКУ В МЕДИЧНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Постановка проблеми. Право пацієнта на 
безпеку посідає центральне місце в сучасній 
системі прав пацієнта, а також є основною 
для реалізації інших прав пацієнта, серед яких 
права на дотримання стандартів якості, на 
компенсацію, на інновацію. Однак це право 
прямо не закріплене у вітчизняному медич-
ному законодавстві, що не тільки істотно 
знижує рівень його реалізації, а й заважає 
реалізації пов’язаних із ним прав. Проблеми 
реалізації всього комплексу прав пацієнта, 
зокрема права на безпеку, можуть істотно 
загостритися в процесі проведення в Україні 
медичної реформи. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Проблема прав пацієнта в Україні досліджу-
валася цілою низкою вчених. Варто згадати 
роботи І.Я. Сенюти [1], С.Г. Стеценка [2], 
В.В. Глуховського [3], О.В. Оніщенка [4] 
та інших. Однак праву пацієнта на безпеку 
в їхніх дослідженнях зазвичай відводилася 
другорядна, допоміжна роль. По-справж-
ньому серйозну увагу на це право звернули 
на Міжнародній науково-практичній конфе-
ренції «Безпека пацієнтів в Україні: стан і 
шляхи її покращення», що відбулася в місті 
Дніпрі в червні 2017 р. Але на цій конференції 
саме юридичним питанням безпеки пацієнта 
також приділили недостатньо уваги. Здебіль-
шого йшлося про проблеми медико-техніч-
ного й управлінського характеру. У цій статті 
ми робимо спробу частково заповнити про-
біли в дослідженні права пацієнта на безпеку, 
адаптувати європейські уявлення щодо цього 
до вітчизняних реалій, визначити подальший 
напрям дослідження.

Формулювання завдання дослідження. 
Ми маємо на меті встановити, яким чином 

закріплене право пацієнта на безпеку у вітчиз-
няному законодавстві, наскільки відповідні 
норми є ефективними, чи можлива їх повно-
цінна реалізація в правових відносинах. 

Виклад основного матеріалу. На даний 
момент Європейська хартія прав пацієнтів 
(далі – Хартія) є документом, що визначив 
нові стандарти прав пацієнтів, які слугують 
підґрунтям розроблення в країнах Європей-
ського Союзу (далі – ЄС) індикаторів для 
оцінки роботи системи охорони здоров’я 
[5, с. 84]. Одне із центральних місць у сис-
темі прав пацієнта посідає право на безпеку.  
Хартія тлумачить його як свободу від шкоди, 
завданої неналежним функціонуванням сис-
теми охорони здоров’я, недбалістю та помил-
ками медпрацівників, а також як право на 
доступність медичних послуг і лікувальних 
процедур, які відповідають високим стандар-
там безпеки [6].

Виходячи з наведеного визначення, 
у наших умовах можна виокремити дві від-
носно незалежні складові частини: право на 
пасивну безпеку, яке гарантується кожному, 
та право на активну безпеку, безпеку в процесі 
лікування, яке гарантується саме пацієнтові.

Пасивна безпека зводиться до формування 
в державі ситуації, коли кожному громадяни-
нові, незалежно від того, набув він статус паці-
єнта чи ні, створюються умови для отримання 
медичної допомоги таким чином, щоб ризики 
завдання йому шкоди були мінімізовані. Рівень 
такої мінімалізації проявляється в застосу-
ванні в національній системі охорони здоров’я 
сучасних та належним чином перевірених 
методик лікування, медичного обладнання, 
лікарських засобів тощо. Істотне значення 
має і належний рівень підготовки медичних 
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фахівців. Говорячи про пасивну безпеку, ми 
маємо на увазі не фаховий рівень конкрет-
ного лікаря, а рівень підготовки лікарів зага-
лом, ефективність системи медичної освіти.

Для країн із розвиненою страховою меди-
циною та із широкою мережею приватних 
закладів охорони здоров’я пасивна безпека 
не має ключового значення. Однак в Україні, 
де більшість медичних закладів перебувають 
у державній чи комунальній власності, а стра-
хова медицина тільки починає формуватися, 
її роль надзвичайно велика.

Зрозуміло, що мінімалізація ризиків 
завдання шкоди пацієнтові залежить від еко-
номічного рівня розвитку держави та від залу-
чення (участі) широкої громадськості у фор-
мування системи надання медичної допомоги. 
З іншого боку, пасивна безпека громадянина 
та пацієнта має забезпечуватися контролем 
якості надання медичної допомоги. Йдеться 
не лише про державний, але й про громад-
ський контроль.

Право на активну безпеку виникає не 
в абстрактного громадянина, а в конкретного 
пацієнта, тобто особи, яка вступила у відно-
сини з медичним закладом чи медичним пра-
цівником, що надає їй медичну допомогу чи 
до якого вона по таку допомогу звернулась. 
Це право зводиться до убезпечення пацієнта 
в процесі лікування та діагностики від шкоди, 
якої можна уникнути. Тут варто пам’ятати, що 
лікар не є чарівником, і лікування не завжди 
завершується щасливо. 

З одного боку, зниження ризиків хворого 
від завдання йому зайвої (надмірної) шкоди 
має здійснюватися шляхом вжиття різних 
запобіжних заходів, що виключають (змен-
шують) можливість негативного стороннього 
впливу (профілактика внутрішньолікарняних 
інфекцій, стерилізація інструментів, додат-
кові заходи безпеки щодо людей з обмеже-
ними можливостями тощо). 

З іншого боку, убезпечення пацієнта пов’я-
зане з рівнем професіоналізму конкретного 
медичного працівника, його відповідальні-
стю перед хворим (передусім перспектив-

ною відповідальністю), дисциплінованістю, 
морально-етичними якостями. Саме до цього 
складника права на безпеку тісно прими-
кає проблеми лікарської помилки та сис-
теми управління ризиками в процесі надання 
медичної допомоги. 

Зазвичай праву на активну безпеку при-
діляють значно більше уваги, ніж праву на 
пасивну безпеку. У досить цікавій статті, при-
свячений розробленню матриці прав пацієнтів, 
запропоновано систему індикаторів реалізації 
цього права, які пов’язані суто із гарантуван-
ням активної безпеки, серед таких: (а) наяв-
ність у лікарні системи реєстрації медичних 
помилок; (б) випадки неправильної діагнос-
тики; (в) випадки завдання шкоди здоров’ю 
пацієнта; (г) наявність у лікарні протоколів 
контролю за внутрішньолікарняними інфек-
ціями [7, с. 34]. 

Цікаво, що під час дослідження рівня реа-
лізації права пацієнта на безпеку за визначе-
ними індикаторами адміністратори лікарні 
дали оцінку, прямо протилежну оцінці екс-
пертної групи пацієнтів. + 0,79 і – 0, 72 відпо-
відно [8, с. 67–70]. 

Однак, чи унормовано право пацієнта 
на безпеку у вітчизняному законодавстві? 
Назвати конкретний припис медичного зако-
нодавства ми не можемо. Водночас окремі 
складники цього права закріплено.

Варто розпочати зі ст. 42 Основ законо-
давства України про охорону здоров’я (далі – 
ОЗ). Згідно з нею, медичне втручання (засто-
сування методів діагностики, профілактики 
або лікування, пов’язаних із впливом на орга-
нізм людини) допускається лише в тому разі, 
коли воно не може завдати шкоди здоров’ю 
пацієнта [9]. 

По суті в цій статті відображена відома 
максима Гіпократа «Не зашкодь», проголо-
шена як основоположна ідея розбудови всієї 
системи надання медичної допомоги.

Медичне втручання, пов’язане з ризиком 
для здоров’я пацієнта, допускається лише 
у визначених законом випадках і за умови, 
що ризиковані методи, якими воно здійс-
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нюється, відповідають сучасним, науково 
обґрунтованим вимогам та спрямовані на 
відвернення реальної загрози життю та здо-
ров’ю пацієнта.

У ч. 1 ст. 44 ОЗ теж ідеться про право 
на безпеку. У ній зазначається, що під час 
надання медичної допомоги застосову-
ються лише методи та засоби, які дозво-
лені до застосування Міністерством охо-
рони здоров’я України. Якщо тлумачити цю 
норму у зв’язку із принципом, відображеним  
у ст. 42 ОЗ, то доходимо такого висновку.  
Держава проголошує себе основним реалі-
затором ідеї «Не зашкодь». Вона діє через 
профільний орган виконавчої влади, що упов-
новажений визначити, які саме з методів ліку-
вання є безпечними для пацієнта та мають 
необхідний рівень ефективності. 

Істотною вадою норми, закріпленої  
в ст. 44 ОЗ, є те, що вона не вказує на відпові-
дальність держави та її органу за проведений 
підбір методів та засобів лікування. Інші спе-
ціальні норми щодо цього теж відсутні.

Важливо розуміти, що до переліку дозво-
лених методів втручання мають входити як 
ті, що не пов’язані з ризиком завдання шкоди 
пацієнтові, так і ризиковані методи та засоби 
лікування.

Спеціальна норма, пов’язана з викорис-
танням ризикованих методів, закріплена і 
в ч. ч. 4 та 5 ст. 7 Закону України «Про пси-
хіатричну допомогу». Вона не лише транс-
лює положення загальної норми, зазначаючи, 
що Міністерство охорони здоров’я України 
визначає перелік методів діагностики та ліку-
вання і лікарських засобів, що становлять 
підвищений ризик для здоров’я особи, а й 
регулює порядок їх застосування. Складники 
цього порядку такі: (а) отримання усвідомле-
ної інформованої згоди від особи або її закон-
них представників; (б) письмове закріплення 
інформованої згоди; (в) призначення ризи-
кованого методу втручання або лікарського 
засобу комісією лікарів-психіатрів; (г) кон-
троль за лікуванням із боку комісії ліка-
рів-психіатрів [10].

Окремо згадаємо ст. 33 ОЗ, згідно з якою 
медична допомога має надаватися профе-
сійно підготовленими медичними працівни-
ками, які перебувають у трудових відносинах 
із закладами охорони здоров’я, що забезпе-
чують надання медичної допомоги згідно 
з одержаною за законом ліцензією. 

Вказана норма фіксує складник пасивного 
елемента права на безпеку пацієнтів щодо 
забезпечення державою загального рівня 
фахової підготовки працівників, які надають 
медичну допомогу. 

Зв’язок із правом пацієнта на безпеку 
можна віднайти і в ч. 5 ст. 13 Закону Укра-
їни «Про захист від інфекційних хвороб». 
Вона встановлює обов’язок інформувати 
Державну службу України з лікарських засо-
бів та контролю за наркотиками про кожен 
випадок ускладнення внаслідок вакцинації 
[11]. Тут ідеться про збирання інформації, яка 
дозволить запобігти шкоді здоров’ю пацієнта 
в майбутньому, зробити надання медичної 
допомоги більш безпечним.

Згадують про безпеку пацієнта і в низці 
підзаконних актів.

Не всі погодяться з наведеним нами 
переліком, вважаючи його надто широким. 
Наприклад, С.Р. Дутчак бачить відображення 
права пацієнта на безпеку лише в ст. 42 ОЗ 
[12, с. 249–250]. Тому підкреслимо, що у своїй 
роботі ми згадали приписи, які фіксують 
не право пацієнта на безпеку як таке, а його 
окремі елементи. Ці елементи розпорошені 
й іноді дублюють один одного. Навіть якщо 
їх об’єднати в єдине ціле, то обсяг досліджу-
ваного права, як воно розуміється у вітчизня-
ному законодавстві, буде значно вужчим, ніж 
право пацієнта на безпеку в тлумаченні Хартії.

По-перше, в Україні відсутня будь-яка 
згадка про свободу пацієнта від шкоди, зав-
даної неналежним функціонуванням системи 
охорони здоров’я загалом. А це дуже важливо, 
особливо за умов реформування згаданої сис-
теми. Не порушуємо питання проблем та вад 
пропонованого процесу, проте зазначимо, що 
будь-яка реформа передбачає стан мінливо-



88

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

№ 6/2018                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

сті та невизначеності, принаймні тимчасові 
збої в роботі реформованої системи. Пацієнт 
в Україні жодним чином не захищений від них. 
У законах, присвячених медичній реформі, 
термін «пацієнт» майже не вживається.

По-друге, залишається неврегульованим 
питання помилки медичних працівників.

По-третє, та обставина, що держава взяла 
на себе обов’язок формувати переліки мето-
дів втручання, дозволених для використання, 
ще не означає, що вони відповідають високим 
стандартам якості. Щоб гарантувати це, дер-
жава повинна взяти на себе відповідальність 
за свої рішення в царині охорони здоров’я. 

По-четверте, потребує правового під-
ґрунтя розбудова системи управління ризи-
ками. Фахівці зазначають: «Кожний заклад 
охорони здоров’я повинен створити систему 
управління ризику і визначити той його допу-
стимий рівень, який не перешкодить досяг-
ненню мети медичної діяльності. Система 
управління ризиками є не частим складником 
управління підконтрольним об’єктом, що при-
зводить до невиправданих втрат» [13, с. 80].

Отже, проблема фіксації права пацієнта на 
безпеку ґрунтується на іншій, більш масш-
табній термінологічній проблемі. Ідеться про 
використання категорії «пацієнт». Цей термін 
запроваджений ОЗ. Згідно з ними, пацієнт 
визначений як фізична особа, яка звернулася 
за медичною допомогою та/або якій нада-
ється така допомога.

Однак в інших законах, що регламентують 
відносини у сфері охорони здоров’я, термін 
не вживається. У самих ОЗ його використання 
фрагментарне, непослідовне. Навіть більше, 
Міністерство охорони здоров’я України у 
своїх нормативних наказах іноді вживає термін 
«пацієнт» у дещо іншому значенні, зокрема, 
у зв’язку з розробленням лікарських засобів.

У ст. 6 ОЗ зафіксований перелік прав гро-
мадянина, що є складниками права на охо-
рону здоров’я. На наш погляд, очевидно, що 
багато наведених там прав (наприклад, право 
на вільний вибір лікаря, право на допуск 
інших медичних працівників тощо) можуть 

бути реалізовані лише після набуття громадя-
нином статусу пацієнта. Водночас більшість 
прав пацієнта не потрапили до ст. 6. 

На наш погляд, права громадянина і права 
пацієнта відносяться як загальне до особли-
вого. Їх варто розмежувати і в жодному разі 
не змішувати. Спроби вирішити цю про-
блему вже робилися. Варто згадати законо-
проект «Про права пацієнтів». До речі, його 
ст. 9 мала назву «Право пацієнта на безпеку 
у сфері охорони здоров’я», а її зміст перегу-
кувався з положеннями Хартії й інших міжна-
родних актів [14]. 

Ми не наполягаємо на необхідності ухва-
лення окремого закону, але так чи інакше фік-
сація на законодавчому рівні прав пацієнта 
необхідна. Особливо важливо чітко й одно-
значно закріпити право на безпеку. Це  зумов-
лено таким. Медична допомога передусім 
є професійною діяльністю, спрямованою 
на профілактику, діагностику та лікування 
у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями 
і патологічними станами. Тобто медична 
допомога фізичній особі надається тоді, коли 
її здоров’я перебуває під загрозою або вже 
зазнало шкоди. Метою медичної допомоги є 
відвернення такої загрози й усунення шкоди 
здоров’ю. Однак, звертаючись по медичну 
допомогу, пацієнт повинен бути впевненим, 
що в результаті медичного втручання йому 
нададуть саме допомогу, а не завдадуть додат-
кової шкоди. Такій впевненості може поспри-
яти нормативно закріплене та гарантоване 
право на безпеку. Відсутність же такого права 
перетворює лікування на ризиковану лотерею.

Ми утримаємося від надання тексту пра-
вового припису, що закріпив би право на без-
пеку, оскільки він потребує серйозної роботи 
авторського колективу, однак зазначимо, що 
право пацієнта на безпеку має об’єднати роз-
глянуті нами активний та пасивний аспекти.

Висновки. На нашу думку, право паці-
єнта на безпеку не має чіткого та повного 
закріплення у вітчизняному законодавстві. 
Це право не можна ототожнювати з нормою, 
закріпленою в ст. 42 ОЗ, яка фіксує лише 
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його складник. Фіксація права в повному 
обсязі на законодавчому рівні є нагальною 
необхідністю. Це також зумовлено тим, що 
проведення будь-яких реформ та перебудов 
системи охорони здоров’я за умови відсутно-

сті нормативно закріпленого права пацієнта 
на безпеку дуже небажане, оскільки істотно 
ускладнить йому (пацієнту) реалізацію інших 
прав (на компенсацію шкоди, на оскарження, 
на доступність медичної допомоги тощо).

Анотація
Стаття присвячена проблемам закріплення у вітчизняному законодавстві права пацієнта на 

безпеку та його реалізації. Встановлено факт відсутності єдиної норми або системи взаємо-
пов’язаних норм, присвячених цьому питанню, однак зазначається, що окремі складники права 
зафіксовані в розпорошених, не пов’язаних між собою приписах. Розкриваються недоліки в 
захисті прав пацієнта, до яких призводить такий стан речей, пропонуються шляхи їх усунення.

Ключові слова: пацієнт, право на безпеку пацієнта, медичне втручання, лікарська помилка, 
управління ризиками.

Аннотация
Статья посвящена проблемам закрепления в отечественном законодательстве права паци-

ента на безопасность и его реализации. Установлен факт отсутствия единой нормы или 
системы взаимосвязанных норм, посвященных этому вопросу, однако отмечается, что отдель-
ные составляющие права зафиксированы в разрозненных, не связанных между собой предпи-
саниях. Раскрываются недостатки в защите прав пациента, к которым приводит такое положе-
ние дел, предлагаются пути их исправления.

Ключевые слова: пациент, право на безопасность пациента, медицинское вмешательство, 
врачебная ошибка, управление рисками.

Zyma A.T. The right of the patient for safety in medical legislation
Summary
The article is devoted to the problems of enshrining in the domestic legislation of the patient’s 

right to safety and its implementation. It has been established that there is no single norm or system 
of interrelated norms devoted to this issue, but it is noted that certain constituent rights are fixed in 
separate, and not related, statements. Revealed short comings in the protection of the rights of the 
patient to which leads to this state of affairs and suggests ways to overcome them.

Key words: patient, right to patient safety, medical intervention, medical error, management  
of risks.

Список використаних джерел:
1. Сенюта І.Я. Медичне право: право людини на охорону здоров’я: моног. Львів: Астролябія, 

2007. 224 с.
2. Стеценко С.Г. Защита прав пациентов и информированное согласие. Здравоохранение. 

2001. № 12. С. 132–137.
3. Глуховский В.В. Стандарты и механизмы обеспечения прав пациентов в системе здравоо-

хранения. М.: Дизайн и полиграфия, 2008. 136 с. 
4. Оніщенко О.В., Сорока Г.М. Колізії регулювання окремих прав пацієнтів при наданні ме-

дичної допомоги. Юридичний вісник. 2012. № 2 (23). С. 90–93.
5. Шишацька Н.Ф. Права пацієнтів у міжнародних документах. Вісник соціальної гігієни та 

організації охорони здоров’я України. 2013. № 4 (58). С. 84–86.



90

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

№ 6/2018                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

6. Європейська хартія прав пацієнтів від 15 листопада 2002 р. URL: http://cop.health-rights.org/
ru/teaching/51/European-charter-of-patient-s-rights (дата звернення: 04.11.2018). 

7. Слабкий Г.О., Шишацька Н.Ф. Матриця прав пацієнтів в закладах охорони здоров’я. Науко-
вий вісник міжнародного гуманітарного університету. 2013. № 4. С. 33–35. 

8. Україна крізь призму Європейської хартії прав пацієнтів: результати виконання в Україні 
другого етапу європейських досліджень на відповідність стандартам ЄС із прав пацієн-
ті / В.В. Глуховський та ін.; Європейська програма Міжнародного фонду «Відродження» 
«Розвиток співпраці аналітичних центрів України та країн Західної Європи». К.: Дизайн 
і поліграфія, 2012. 158 с.

9. Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р. 2800 – ХІІ. 
Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст. 19.

10. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 р. № 1489–ІІІ. Відомості 
Верховної Ради України. 2000. № 29. Ст. 228.

11. Про захист від інфекційних хвороб: Закон України від 6 квітня 2000 р. № 1645–ІІІ. Відомо-
сті Верховної Ради України. 2000. № 19. Ст. 143.

12. Дутчак С.Р. Огляд регулювання прав пацієнта за законодавством України у дискурсі кримі-
нально-правової доктрини. Право і громадянське суспільство. 2015. № 5. С. 242–259.

13. Строкань А.М., Зуб В.О. Управління ризиками як важливий елемент системи управління 
якістю медичної допомоги в закладі охорони здоров’я. Безпека пацієнтів в Україні: стан і 
шляхи її покращення: матеріали Міжнар. науково-практ. конференції (м. Дніпро, 6–7 черв-
ня 2017 р.). К.: ДП «НВЦ «Пріоритети»», 2017. С. 200–202.

14. Про права пацієнтів: проект закону від 21 лютого 2005 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
zweb2/webproc4_1?pf3511=23677 (дата звернення: 05.11.2018).



91

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

№ 6/2018                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

УДК 342.9

Зубко Г.Ю.
к. ю. н., 

здобувач 
Запорізький національний університет 

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ  
ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ

Постановка проблеми. Сучасний світ 
стає дедалі менш передбачуваним. Як би дер-
жава не намагалася піддати інституціоналі-
зації виявлені й ідентифіковані види суспіль-
них відносин, постійно формуються нові. 
У даному аспекті також можемо говорити 
і про появу нових загроз, які не завжди охо-
плюються державною політикою національ-
ної безпеки, а отже, держава не завжди здатна 
ефективно створювати умови для реалізації 
національних інтересів у нових видах суспіль-
них відносин. Такий стан речей свідчить про 
необхідність застосування нових критеріїв до 
правового регулювання суспільних відносин 
у тих чи інших сферах життєдіяльності, зосе-
реджуючи увагу на прогностичному підході, 
формуванні проактивної державної політики, 
яка ґрунтуватиметься на застосуванні про-
гнозних індикативних моделей і трендів роз-
витку суспільних відносин у тих чи інших 
сферах життєдіяльності. 

Однією з таких малодосліджених сфер є 
сфера інфраструктури і відповідна їй дер-
жавна політика – державна інфраструктурна 
політика (далі – ДІФСП).

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Зазначимо пожвавлення наукового зацікав-
лення проблемами захисту критичної інфра-
структури. Зокрема, найбільшу активність 
виявляють науковці Національного інституту 
стратегічних досліджень [1], найбільш сис-
тематизовані результати роботи яких викла-
дено в праці «Зелена книга з питань захисту 
критичної інфраструктури в Україні» [2]. Без-
посередньо у своїх статтях питання захисту 
критичної інфраструктури, а також окремі 

аспекти державної інфраструктурної полі-
тики розглядали в різні часи такі дослідники, 
як: В. Бєгун, Д. Бірюков, Д. Бобро, А. Боч-
ков, В. Горбулін, В. Гречанінов, О. Євдін, 
В. Заславський, С. Кондратов, А. Корченко, 
А. Мороз, Є. Степанова, О. Суходоля й інші.

Проте в даних публікаціях не робиться 
аргументований вихід на системні концеп-
ції формування державної політики у сфері 
інфраструктури, навіть більше, не подається 
структурно-факторна модель її будови, не 
презентується організаційно-функціональна 
модель структури системи суб’єктів гаран-
тування безпеки інфраструктури. Також 
поза фокусом наукової уваги лишаються 
сучасні тенденції розвитку соціальних сис-
тем, трансформації війн нового покоління і 
зміни суспільних відносин, які впливають 
на об’єкти інфраструктури, а за деяких умов 
становлять загрозу. Адже здебільшого дані 
сучасні тенденції презентовані лише крізь 
призму кібербезпеки з відповідною екстрапо-
ляцією на такий напрям наукових досліджень, 
як захист інформаційної інфраструктури, 
що потребує окремого наукового аналізу. 

Зазначимо також, що поза науковим обі-
гом лишаються важливі теоретичні напрацю-
вання щодо ведення війн нового покоління. 
Це, своєю чергою, спричинює залишення 
поза науковою увагою загроз нового рівня 
(нетрадиційні загрози: інфраструктурні 
війни, технології блок-чейн, уведення крип-
товалют, застосування штучного інтелекту, 
запуск квантового інтернету, неконтрольова-
ний розвиток хмарних сервісів, біоінженерія, 
нелегальна міграція тощо), що можуть завда-
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вати шкоди життєво важливим об’єктам наці-
ональної інфраструктури.

Отже, саме на вирішення даного наукового 
завдання і спрямована ця стаття.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є наукове обґрунтування необ-
хідності виділення як окремих інфраструк-
турних правовідносин і формування системи 
правового регулювання розроблення та реалі-
зації державної інфраструктурної політики в 
умовах ведення війн нового покоління.

Виклад основного матеріалу. У рамках 
ДІФСП доцільно розглядати різноманітний 
комплекс наукових проблем. У межах даної 
статті зосередимо увагу на виявленні струк-
турних зв’язків між новими трансформа-
тивними тенденціями розвитку глобального 
суспільства та їх впливом на інфраструк-
турну політику України. Як слушно зазначає 
О. Суходоля, важливим чинником сьогодніш-
ньої безпекової реальності стає спроможність 
органів державної влади та суспільства забез-
печити адекватне реагування на загрози стій-
кості функціонування критичної інфраструк-
тури [3, с. 65].

Однією з таких нових тенденцій, яка впли-
ває на інфраструктурну політику і недостат-
ньо досліджена, можна визнати тенденцію до 
гібридизації суспільних відносин і виділення 
так званих «гібридних війн», «гібридних 
загроз», «гібридного миру» як чинників, що 
формують проблемний комплекс унеможлив-
лення стійкого функціонування об’єктів кри-
тичної інфраструктури тощо.

Водночас одразу ж зазначу, що так звані 
«гібридні війни» у тих чи інших формах 
існували і раніше, про них писали і говорили 
чимало вчених, які обґрунтовували власним 
способом необхідність:

– розроблення окремої системи знань про 
безпеку [4–15];

– виділення окремих напрямів безпекової 
політики в межах формування єдиної макро-
системи [16–31];

– реалізації в межах міжнародних відносин 
чи то «м’якої сили», чи то «розумної сили» 

[32–37], чи то «холодної війни» [38], чи то 
кольорових революцій [39], чи то інших вій-
ськових доктрин [40; 41];

– реалізації доктрини Герасимова, заснова-
ної на концепції «війни нового покоління», а 
також інших філософських російських месі-
анських концепцій і доктрин [42–43];

– побудови та запровадження системи 
стратегічних комунікацій, складником яких є 
гібридний інструментарій [44];

– застосування концепції підштовхування – 
Nudge [45] тощо.

Безпосередню доктрину війни нового поко-
ління, ґрунтуючись на теорії рефлексивного 
управління, як противагу концепції гібрид-
ної війни опублікував керівник Генерального 
штабу Збройних сил Російської Федерації 
(далі – РФ) В. Герасимов у своїй відомій всім 
фахівцям статті «Ценность науки в предвиде-
нии».

Причому нашу тезу про недоцільність 
новелізації терміна «гібридна війна» також 
розвиває О. Суходоля, який прямо зазначає, 
що гібридна війна не є новим феноменом, 
а лише відображає застосування нових мето-
дів та інструментів (чи трансформованих до 
вимог нового часу старих методів) реаліза-
ції інтересів країни-агресора. У війні проти 
України Росія застосувала практику дивер-
сійної діяльності, економічного та психоло-
гічного тиску, пропаганди й інформаційного 
маніпулювання, за широкого залучення кри-
мінальної практики для досягнення цілей, що 
в комплексі стало несподіваним для непідго-
товленої до такого розвитку подій сусідньої 
держави [3, с. 63].

Будова нового світоустрою насамперед 
стала не наслідком гібридизації суспільних 
відносин і введення в науковий і взагалі мов-
леннєвий обіг різноманітних треміносполук 
з атрибутивним компонентом «гібридний»: 
«гібридна війна», «гібридний світоустрій», 
«гібридний мир» тощо. Передусім йдеться 
про відхід від консервативної лінійної пара-
дигми, за якої методології лінійного прогно-
зування відведена головна роль, а стихійні та 
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випадкові процеси вважаються аномаліями 
та відхиленнями від норми, відповідно до 
гаусівського розподілу ймовірності настання 
малоймовірних подій. Сьогодні людство сто-
їть перед новим викликом, більш коректно 
й аргументовано сформульованим Насимом 
Талебом: це виклик до людства щодо мож-
ливостей розвитку в умовах невизначеності 
та постійного впливу чинників різної при-
роди; на думку Н. Талеба, ми побоюємося 
не того, чого насправді варто побоюватися 
[46, с. 144].

Якщо детально проаналізувати безпекову 
політику України, то вона здебільшого буду-
валася на реактивних моделях, отже, і мож-
ливість військового конфлікту з Росією навіть 
не розглядалася в постановочному плані. 
Більшість наукових доробків страждало на 
футурологічну сліпоту, що було зумовлено 
бідністю методологічного інструментарію, 
який застосувався дослідниками для аналізу 
подій невідомого та випадкового майбут-
нього. Причому так само нині в більшості 
безпекових документів йдеться не стільки про 
національну безпеку України, скільки про її 
один аспект – протидію агресії з боку РФ, що 
знову ж таки вкладається в парадигму «реак-
тивного підходу». Адже безпеці загрожує не 
конкретно Росія (це відбувається тут і зараз), 
а ті суб’єкти, які своїми діями чи бездіяль-
ність створюють стійкі або випадкові умови 
для нереалізації національних інтересів.

Ще один аспект, на який варто звернути 
увагу: здебільшого у своїй роботах, молоді 
науковці, а також представники старшого 
покоління воліють аналізувати вже те, що є, 
тобто ті суспільні відносини, які вже склалися 
й які чітко вкладаються у сформовану ще за 
радянських часів парадигму розуміння. Саме 
цим катастрофічно зменшується евристичний 
потенціал дослідження майбутніх можливих 
станів системи, натомість дослідники зосе-
реджуються не стільки на безпосередньому 
дослідженні, скільки на констатації фактів, 
тим самим перетворюючись із творців на ста-
тистів. Також це відбивається і в формуванні 

напрямів державної політики в різних сферах, 
зокрема у сфері інфраструктури.

Аналіз дисертацій та наукових розроблень 
з безпекової тематики, зокрема діяльності різ-
них суб’єктів ДІФСП, дає можливість сфор-
мувати чіткий висновок: автори в більшості 
досліджень послуговуються реактивним під-
ходом [47], тобто описують реакцію держави 
або інших суб’єктів гарантування безпеки на 
події, які вже відбулися; на загрози, які вже 
з розряду потенційних трансформувалися на 
реальні, тобто становлять небезпеку націо-
нальним інтересам.

Зокрема, показовою у цьому методоло-
гічно не досить вивіреному підході є колек-
тивна монографія щодо питань гібридної 
війни, в якій зазначається: «Ми мусимо адек-
ватно відреагувати (виділено мною – Г. З.) 
на цей виклик, описати його, не заперечуючи, 
але приймаючи реальність такою, яка вона є» 
[48, с. 7].

Якщо зберігати устої такої парадигми, 
то нам і надалі варто чекати, допоки будуть 
зруйновані усі правоохоронні органи, зокрема 
спеціального призначення, зруйновано або 
взято під повний контроль найбільш значущі 
критичні об’єкти інфраструктури, а вже потім 
вибудовувати механізми реагування на те, що 
вже відбулося, «приймаючи реальність такою, 
яка вона є» [49], таким чином формуючи нову 
джерельну базу до чергового видання Чорної 
книги України [50].

Також у даному розрізі зазначимо ганебну 
і почасти принизливу практику «повчання» 
іноземних фахівців: як нам робити ту чи іншу 
правоохоронну реформу, особливо реформу 
ключових суб’єктів державної інфраструк-
турної політики.

У даному контексті резонує з нашою пози-
цією думка О. Литвиненка, який зазначає, 
що протягом 20 років незалежності в Укра-
їні для збереження державного суверенітету 
й територіальної цілісності застосовувалися 
«безпекові стратегії слабкої держави», що 
«не мають потенціалу для кардинального 
поліпшення ситуації в країні» [51, с. 125]. На 
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жаль, такий же підхід зберігається і зараз. 
Передусім це віддзеркалено в самому майже 
аксіоматичному серед українських дослідни-
ків підході – захист критичної інфраструк-
тури. Тобто наперед діяльність уповноваже-
них органів державної влади звужена лише 
реагуванням на події, які відбулися або мають 
відбутися. Питання теоретичного розмежу-
вання понять «захист», «охорона», «безпека» 
досить детально досліджені в чисельних 
фахових статтях щодо цього. Тому в межах 
залишимо частину цієї дискусії поза увагою.

Про необхідність вжиття проактивних 
заходів йшлося і на конференції, присвяче-
ній побудові та налагодженню ефективного 
функціонування інфраструктурно-транспорт-
ної системи енергозбереження Чорномор-
сько-Каспійського регіону [52]. Методоло-
гічною в цьому розрізі, лишаючи осторонь 
сьогочасні політичні погляди даної особи, 
свого часу була і робота В. Медведчука сто-
совно формування та розвитку національної 
мети, національної ідеї та національних інте-
ресів на підставі національного ідеалу україн-
ської нації [53].

Яскравим підтвердженням необхідності 
розроблення та вжиття активних заходів є 
зміна вектора та напряму безпекової політики 
Японії. Так, у жовтні 2018 р. вперше із часів 
Другої світової війни японські збройні сили 
відпрацьовували взаємодію та брали участь 
у практичних навчаннях за межами Японії. 
Прем’єр Японії С. Абе поставив за мету вне-
сення змін до Конституції країни щодо право-
вого статусу Збройних сил Японії, що стане 
адекватною відповіддю на зростання впливу 
Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, 
яке несе надзвичайно небезпечні наслідки 
для Японії [54].

Відсутність системних напрацювань щодо 
визначення засад функціонування державної 
системи безпеки інфраструктури, визначення 
правового статусу суб’єктів гарантування без-
пеки інфраструктури, зумовлені низкою чин-
ників більш високого рівня, а отже, системних 
проблем, які потребують свого першочер-

гового вирішення. Ці проблеми зазначено 
в Концепції створення державної системи 
захисту критичної інфраструктури. До них 
належать такі:

1) відсутність єдиної загальнодержавної 
системи захисту критичної інфраструктури;

2) недостатність та неузгодженість норма-
тивно-правового регулювання з питань захи-
сту систем і об’єктів критичної інфраструк-
тури, зокрема відсутність спеціального закону 
про критичну інфраструктуру та її захист;

3) відсутність державного органу, відпові-
дального за координацію дій у сфері захисту 
критичної інфраструктури;

4) невизначеність повноважень, завдань і 
відповідальності центральних органів вико-
навчої влади й інших державних органів 
у сфері захисту критичної інфраструктури, 
а також прав, обов’язків та відповідальності 
власників (розпорядників) об’єктів критичної 
інфраструктури;

5) відсутність єдиних критеріїв та мето-
дології віднесення об’єктів інфраструктури 
до критичної інфраструктури, порядку їх 
паспортизації та категоризації;

6) відсутність єдиної методології оці-
нювання загроз критичній інфраструктурі, 
а також відсутність спеціального правоохо-
ронного органу, відповідального за прове-
дення аналізу й оцінювання загроз критичній 
інфраструктурі внаслідок економічної екс-
пансії та дискримінаційної політики інозем-
них держав, недопущення завдання шкоди 
економічному і науково-технічному потенці-
алу держави, організацію та вжиття відповід-
них заходів протидії;

7) нерозвиненість державно-приватного 
партнерства у сфері захисту критичної інф-
раструктури та невизначеність джерел фінан-
сування заходів із захисту критичної інфра-
структури;

8) недостатній рівень міжнародного спів-
робітництва у сфері захисту критичної інфра-
структури [55].

Отже, застосування методів війни нового 
покоління спричинює зміну векторів безпеко-
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вої політики держав, формує розуміння того, 
що за такого типу війни порушення спромож-
ності інфраструктури життєдіяльності кра-
їни виконувати свої функції стає одним з її 
інструментів, дія якого спрямовується на під-
рив здатності країни протистояти агресору. 
На думку О. Суходолі, даний аспект ведення 
війни, зокрема пошкодження критичної інф-
раструктури як інструмент гібридної війни, 
є новим напрямом наукових досліджень 
[3, с. 64].

У даному ракурсі варто констатувати появу 
в межах війн нового покоління нового під-
виду війни: інфраструктурної. Це також 
зазначає В. Горбулін, який зауважує, що май-
бутнє треба будувати з огляду на те, що «інф-
раструктурна війна» стає реальним робочим 
інструментом агресії [48, с. 359].

Не лише вживання терміна, а й спробу 
визначення поняття інфраструктурної війни 
знаходимо в роботі О. Суходолі, який тлума-
чить його як комплекс дій, спрямованих на 
погіршення умов життєдіяльності населення 
та функціонування економіки окремої країни, 
що має за мету формування умов для вве-
дення на державні посади в країні, стосовно 
якої здійснюється агресія, людей, готових 
враховувати інтереси агресора [3, с. 65].

Важливо, що О. Суходоля прямо вказує на 
те, що «інфраструктурна війна» стає реаль-
ним робочим інструментом. Тому на перший 
план виходить завдання щодо забезпечення 
спроможності критичної інфраструктури 
виконувати свої функції (надавати послуги) 
навіть у разі пошкодження окремих об’єк-
тів критичної інфраструктури. Цей напрям 
відомий у світовій практиці як «планування 
на випадок кризових ситуацій» (contingency 
planning) та застосовується як у державному 
управлінні, так і в діяльності суб’єктів госпо-
дарювання різних форм власності [3, с. 68]. 

Отже, війни нового покоління породили 
нові види загроз, яким досі не створено адек-
ватні державні системи протидії, а в більш 
абстрактному плані не розроблено алгорит-
мів прогнозування нових видів загроз з упе-

редженим формуванням напрямів державної 
політики, які заздалегідь унеможливлювати-
муть прояви тих чи інших загроз або мінімізу-
ватимуть негативні наслідки від їх реалізації 
для об’єктів критичної інфраструктури в най-
більш важливих сферах життєдіяльності.

Висновки. Отже, нині перед науковцями 
та практиками постає комплекс таких завдань:

1) розроблення інфраструктурного законо-
давства, яке б регулювало відповідні суспільні 
відносини, ґрунтуючись на нових тенденціях 
формування та розвитку останніх;

2) розроблення і запровадження в безпе-
кову реальність державної інфраструктурної 
політики як виду державної політики націо-
нальної безпеки;

3) практичне застосування проактивного 
підходу до розроблення і реалізації державної 
інфраструктурної політики.

На самостійність інфраструктурного комп-
лексу вказував В. Толстошеєв, який зазначав, 
що, незважаючи на економічну неоднорід-
ність інфраструктурних ланок, вони мають 
спільне функціональне призначення і необ-
хідну єдність, що зумовлюють можливість 
їх об’єднання в самостійний комплекс, що 
важливо з огляду на необхідність правового 
регулювання даного комплексу [56, с. 22]. 
Можемо говорити про наявність підстав для 
висунення наукової гіпотези про необхідність 
виділення окремого виду правовідносин – 
інфраструктурних.

Під час формування ДІФСП доцільно вихо-
дити з декількох компонентів для аналізу, які 
власно і зумовлюють різні підходи до побу-
дови самої системи органів, що є суб’єктами 
гарантування безпеки об’єктів інфраструк-
тури.

По-перше, доцільно визначити національні 
інтереси у сфері інфраструктури, відповідно 
до яких і будувати державну інфраструктурну 
політику. 

По-друге, необхідно визначити реальні та 
спрогнозувати потенційні загрози об’єктам 
критичної інфраструктури, а також всій сис-
темі інфраструктурних відносин. На підставі 
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чого і будувати систему безпеки і відповідну 
ДІФСП.

По-третє, потрібно визначити порогові 
значення показників найбільш оптималь-
ного функціонування як конкретних об’єктів 
критичної інфраструктури, так і збереження 
гомеостазису всієї системи під час впливу як 
одночасного, так і інспірованого, на підставі 
теорії рефлексивного управління чинників 
різної природи.

По-четверте, доцільно визначити рівень 
захищеності кожного об’єкта критичної інф-
раструктури.

По-п’яте, доцільно здійснити аналіз зако-
нодавчих актів із метою формування ефек-
тивної системи нормативно-правового регу-
лювання інфраструктурних відносин та 
подальшого вироблення еталонної моделі 
організаційно-функціональної структури сис-
теми суб’єктів ДІФСП.

Зазначимо, що кожен із підходів має свої 
як сильні, так і слабкі сторони. У межах 
даної статті основним завданням було про-
демонструвати необхідність ширшого 
застосування проактивного підходу, вжиття 

активних заходів для убезпечення об’єктів 
критичної інфраструктури, необхідності 
розбудови державної інфраструктурної полі-
тики на нових принципах.

Важливим аспектом є розроблення нау-
кових засад даної політики, адже останнім 
часом формування тих чи інших видів дер-
жавної політики здебільшого відбувається 
через політичну доцільність, а не через необ-
хідність реалізації національних інтересів та 
створення засад для сталого розвитку Укра-
їни. У даному аспекті застосування наукових 
знань дозволить ефективно вирішувати такі 
класи завдань:

– аналітичний та прогностичний склад-
ники виявлення й ідентифікації потенційних 
і реальних загроз;

– розроблення паспортів об’єктів критич-
ної інфраструктури, а також системи катего-
ризації об’єктів критичної інфраструктури 
з визначенням чітких критеріїв віднесення 
тих чи інших об’єктів до кожної категорії, 
визначення для кожної групи власних порого-
вих показників (індексів та індикаторів) стій-
кого функціонування.

Анотація
У статті наведена наукова аргументація щодо виділення окремого виду правовідносин – інф-

раструктурних, щодо необхідності розроблення нового виду державної політики – державної 
інфраструктурної політики. Наведено аргументи щодо необхідності застосування проактив-
ного підходу в державному управлінні з урахуванням сучасних трендів розвитку соціальних 
систем, зокрема війн нового покоління. Обґрунтовано необхідність формування інфраструк-
турного законодавства, застосування структурно-факторного моделювання для подальшої 
операціоналізації та формування еталонної організаційно-функціональної моделі структури 
системи суб’єктів інфраструктурної політики з подальшим визначенням правового статусу 
кожного з них.

Ключові слова: державна інфраструктурна політика, інфраструктурні правовідносини, 
безпека інфраструктури, об’єкти критичної інфраструктури, державна політика, правове регу-
лювання, організаційно-функціональна модель, правовий вимір державної інфраструктурної 
політики, державно-приватне партнерство, категоризація об’єктів інфраструктури, паспорти-
зація об’єктів критичної інфраструктури.

Аннотация
В статье предложена научная аргументация относительно выделения отдельного вида пра-

воотношений – инфраструктурных, необходимости разработки нового вида государственной 
политики – государственной инфраструктурной политики. Приведены аргументы о необходи-



97

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

№ 6/2018                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

мости применения проактивного подхода в государственном управлении с учетом современ-
ных трендов развития социальных систем, в частности войн нового поколения. Обоснована 
необходимость формирования инфраструктурного законодательства, применения структур-
но-факторного моделирования для дальнейшей операционализации и формирования эталон-
ной организационно-функциональной модели структуры системы субъектов инфраструктур-
ной политики с последующим определением правового статуса каждого из них.

Ключевые слова: государственная инфраструктурная политика, инфраструктурные пра-
воотношения, безопасность инфраструктуры, объекты критической инфраструктуры, госу-
дарственная политика, правовое регулирование, организационно-функциональная модель, 
правовое измерение государственной инфраструктурной политики, государственно-частное 
партнерство, категоризация объектов инфраструктуры, паспортизация объектов критической 
инфраструктуры.

Zubko H.Yu. Concept of formation of directions of the state infrastructure policy
Summary
The article is based on scientific argumentation about the allocation of a separate type of legal 

relationship – infrastructure. The argumentation is made on the necessity of developing a new type 
of state policy – state infrastructure policy. Arguments about the need for a more proactive approach 
in public administration based on modern trends in the development of social systems, in particular 
wars of a new generation, are presented. The necessity of infrastructure legislation is demonstrated. 
The necessity of using structural-factor modeling for further operationalization and formation of a 
reference organizational-functional model of the structure of the system of subjects of infrastructure 
policy with further determination of the legal status of each of them is substantiated.

Key words: state infrastructure policy, infrastructure legal relations, infrastructure security, objects 
of critical infrastructure, state policy, legal regulation, organizational and functional model, legal 
measurement of state infrastructure policy, public-private partnership, categorization of infrastructure 
objects, certification of critical infrastructure objects.

Список використаних джерел:
1. Концепція захисту критичної інфраструктури: стан, проблеми та перспективи її впрова-

дження в Україні: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 листопада 2013 р., Київ – 
Вишгород) / упоряд.: Д. Бірюков, С. Кондратов. К.: НІСД, 2014. 148 c.

2. Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні: зб. матер. Міжнар. 
експерт. нарад / упоряд.: Д. Бірюков, С. Кондратов; за заг. ред. О. Суходолі. К.: НІСД,  
2015. 176 с.

3. Суходоля О. Захист критичної інфраструктури в умовах гібридної війни: проблеми та пріо-
ритет державної політики України. Стратегічні пріоритети. 2016. № (3) 40. С. 62–76.

4. Ліпкан В. Безпекознаство: навч. посіб. К.: Європ. ун-т, 2003. 208 с.
5. Горбулін В. Засади національної безпеки України: підруч. для студ. вищ. навч. закл.; Ін-т 

проблем нац. безпеки Ради національної безпеки і оборони України. К.: Інтертехнологія, 
2009. 270 с.

6. Бабурин С. Территория государства: Правовые и геополитические проблемы. М.: Московс-
кий университет, 1997.

7. Архипов М., Кузьмишко К., Крюченков А. Наука о безопасности: наше будущее. Российс-
кий следователь. 2002. № 3. С. 34–39.

8. Щедрин Н. Введение в правовую теорию мер безопасности: моногр. Красноярск, 1999. 180 с.



98

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

№ 6/2018                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

9. Зеленков М. Правовые основы общей теории безопасности Российского государства  
в XXI в. М.: Юридический институт МИИТа, 2002. 209 с.

10. Горбулін В., Литвиненко О. Національна безпека: український вимір. К.: Інтертехнологія, 
2008. 104 с.

11. Горбулін В., Качинський А. Системно-концептуальні засади стратегії національної безпеки 
України. К.: Євроатлантикінформ, 2007. 592 c.

12. Ліпкан В. Адміністративно-правове регулювання національної безпеки України: моногр. 
К.: Текст, 2008. 440 с.

13. Ліпкан В. Теорія національної безпеки: підруч. К.: КНТ, 2009. 631 с.
14. Нижник Н., Ситник Г., Білоус В. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан 

і тенденції розвитку): навчальний посібник / за заг. ред. П. Мельника, Н. Нижник. Ірпінь, 
2000. 304 с.

15. Ситник Г. Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки України: теорія 
і практика: автореф. дис. ... докт. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 «Теорія та історія держав-
ного управління». К., 2004. 36 с.

16. Лисицин Е. Співвідношення між воєнною доктриною та стратегією національної безпеки. 
Спостерігач. 1996. № 21. С. 2–16.

17. Костенко Г. Предмет і зміст теорії воєнної безпеки. Військо України. 1995. № № 1–2. С. 6–9.
18. Гущин С. Сущность и функции системы внутренней безопасности: моногр. М., 1996. 151 с.
19. Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичайних 

ситуацій та катастроф / відп. ред.: В. Дурдинець, Ю. Саєнко, Ю. Привалов. К.: Стилос,  
2001. 497 с.

20. Грязнов А. Концепция и конституционные основы института чрезвычайного положения. 
Государство и право. 1994. № 6. С. 33–43.

21. Гостюшкин А., Шубина С. Азбука выживания. М.: Знание, 1995. 272 с.
22. Степашин С. Теоретико-правовые аспекты обеспечения безопасности Российской Федера-

ции: автореф дисс. … докт. юрид. наук. СПб., 1994. 41 с.
23. Туманов Г., Фризко В. Общественная безопасность и ее обеспечение в экстремальных ус-

ловиях. Сов. государство и право. 1989. № 12. С. 19–27.
24. Введение в теорию государственно-правовой организации социальных систем / под 

ред. Е. Кубко. НАН Украины. Ин-т гос. и права им. В.М. Корецкого. К.: Юринком,  
1997. 189 с.

25. Копан О. Функціональна організація макросистем внутрішньодержавної безпеки. Вісник 
НУВС. 2001. № 15. С. 217–223.

26. Копан О. Теорія макросистеми внутрішньодержавної безпеки в аспекті концепції достатно-
сті силових структур. Науковий вісник НАВСУ. 2001. № 5. С. 130–134.

27. Копан О. Ізоморфізм соціальних законів в аспекті теорії макросистеми внутрішньодержав-
ної безпеки. Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених: науково-практ. 
збірн.  Міліція України. 2001. № 9. С. 10–13.

28. Копан О. Стратегія внутрішньодержавної безпеки як одна з форм мистецтва соціального 
управління. Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених: науково-практ. 
збірн.  Міліція України. 2001. № 7. С. 6–9.

29. Копан О. Доктрина внутрішньодержавної безпеки. Актуальні проблеми юридичних наук 
у дослідженнях учених: науково-практ. збірн. Міліція України. 2001. № 8. С. 19–22.

30. Фатхутдінов В. Адміністративно-правове регулювання у сфері громадської безпеки в Укра-
їні: моногр. К.: Освіта України, 2016. 400 с.



99

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

№ 6/2018                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

31. Кормич Б. Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України: авто-
реф. дис. ... докт. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право». Х., 2004. 42 с.

32. Nye Jr. Joseph S.,  Donahue D. John eds. Governance in a Globalizing World. Washington D. C.: 
Brookings Institution Press, 2000.

33. Michael Zurn. Global governance as multi-level governance. Handbook on Multi-level 
Governance / Henrik Enderlein, Sonja Walti and Michael Zurn eds. Cheltenham, Northampton, 
MA: Edward Elgar, 2010.

34. Leo C., Enns J. Multi-level governance and ideological rigidity: the failure of deep federalism. 
Canadian Journal of Political Science. 2009. Vol. 42.

35. Caporaso J. International Relations Theory and Multilateralism: The Search for Foundations. 
Multilateralism Matters: The Theory and Praxis of an Institutional Form / G. Ruggie. N. Y., 1993.

36. Naim Moises. Minilateralism Foreign Policy. July – August 2009.
37. Patrick Stewart. Global Governance Reform: An American View of US Leadership.  

The Stanley Foundation. February 2010. URL: http://www.stanleyfoundation.org/publications/
pab/PatrickPAB210.pdf.

38. Гусев В. Откуда есть пошла «холодная война». Зеркало недели. 1998. № 29 (198).
39. Саттон Э. Как Орден организует войны и революции. М., 1995.
40. Вотье П. Военная доктрина генерала Дуэ. М.: Воениздат, 1937.
41. Лиддел Гарт Б.Х. Стратегия непрямых действий. М.: Изд. иностр. литер., 1957.
42. Мальков В. «Манхэттенский проект». Разведка и дипломатия. М., 1995.
43. Дугин А. Конспирология (наука о заговорах, тайных обществах и оккультной войне). М.: 

Арктогея, 1992.
44. Свечин А. Стратегия. М.: Военный вестник, 1927. 
45. Воробьев Й. Какие войны грозят нам в будущем веке? Военная мысль. 1996. № 2. С. 18–24.
46. Стратегічні комунікації: словник / Т. Попова, В. Ліпкан ; за заг. ред. В. Ліпкана. К.:  

ФОП О.С. Ліпкан, 2016. 416 с.
47. Nudge. Архитектура выбора. Как улучшить наши решения о здоровье, благосостоянии и 

счастье / Ричард Талер, Касс Санстейн; пер. с англ. Е. Петровой; научн. ред. С. Щербаков. 
2 изд. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. 240 с.

48. Талеб Нассим Николас. Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости. Пер. с англ. 2 изд., 
доп. М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2017. 736 с.

49. Стратегії розвитку України: виклики часу та вибір: нау кова доповідь. К.: НІСД, 1994.  
Вип. № 22. 178 с.

50. Світова гібридна війна: український фронт: моногр. / за заг. ред. В. Горбуліна. К.: НІСД, 
2017. 496 с.

51. Белая книга российских спецслужб. 2 изд., перераб. М.: Междун. неправительственная на-
уч.-исслед. и образов. орг-ция «РАУ-Корпорация», 1996. 281 с.

52. Чорна книга України: 36. документів, архів, матеріалів, листів, доп., ст., досліджень, есе / 
упоряд. Ф. Зубанича; передм. В. Яворівського. К.: Вид. центр «Просвіта», 1998. 784 с.

53. Литвиненко О. Українська національна безпека: стислий нарис. Стратегічні пріоритети. 
2011. № 2. С. 121–125.

54. Украина и проблемы безопасности транспортных коридоров в Черноморско-Каспийском 
регионе: матер. I Междунар. на учно-практической конфер.; Национальный институт 
украинс ко-российских отношений; Фонд Фридриха Эберта / под ред. С. Пирожкова и др. 
К., 1999. 220 с.



100

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

№ 6/2018                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

55. Медведчук В. Сучасна українська національна ідея і актуальні питання державотворення: 
дис. … докт. юрид. наук: 12.00.01; 12.00.02. К., 1997. 383 с.

56. Who you’re seeing more of Japan’s military. URL: https://edition.cnn.com/2018/10/15/asia/ 
japan-military-visibility-intl/index.html.

57. Концепція створення державної системи захисту критичної інфраструктури, схвалено роз-
порядженням Кабінету Міністрів України № 1009-р від 6 грудня 2017 р. Офіційний вісник 
України. 2018. № 7. С. 39. С. 271. Код акта 88807/2018.

58. Толстошеев В. Право и информационная инфраструктура. Правоведение. 1980. № 3.  
С. 22–31.



101

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

№ 6/2018                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

УДК 342.518

Крикун В.Б.
к. н. з держ. упр., докторант 

Одеський державний університет внутрішніх справ

ОРГАНИ СУДОВОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
розвитку України актуальне питання адміні-
стративно-правового регулювання економіки, 
що зумовлено насамперед такими чинниками, 
як: наявність реальних загроз для економічної 
безпеки України, пов’язаних з економічною 
кризою; суттєве зниженням обсягів промис-
лового виробництва (за різними даними, цей 
показник становить від 30% до 60%); деста-
білізація фінансового та банківського секто-
рів економіки країни, що, у свою чергу, зумо-
вило істотне збільшення процентних ставок 
на банківські кредити, середнє значення яких 
із кінця 2008 р. для фізичних осіб становить 
20–25% річних [1]; девальвація національної 
валюти (порівняно хз 2008 р. офіційний курс 
долара Сполучених Штатів Америки (далі – 
США) зріс із 5,05 грн до 27 грн за 1 дол. США 
(+ 358%), а євро – із 7,41 грн до 32,82 грн за 
1 євро (+ 346%) [2]; збільшення зовнішнього 
валютного боргу країни (станом на початок 
квітня 2018 р. валовий зовнішній борг Укра-
їни становить 116,29 млрд дол. США) [3].

Варто зазначити, що нині державний вплив 
на економічні відносини здійснюється трьома 
гілками органів влади, а саме: законодавчою, 
виконавчою, судовою. Одним із найбільш 
важливих питань, вивчення якого має велике 
теоретичне і практичне значення, є визна-
чення місця органів судової влади в системі 
адміністративно-правового регулювання еко-
номіки України в кризових умовах. Незважа-
ючи на те, що провідними вченими України 
досліджуються різні аспекти діяльності орга-
нів судової влади, дане питання розглянуто 
фрагментарно, у межах широкої адміністра-
тивно-правової проблематики. 

Основу судової влади становить сукуп-
ність органів, наділених відповідними пов-
новаженнями. Суб’єктом судової влади є суд, 
наділений притаманними тільки йому пов-
новаженнями впливати на поведінку людей і 
соціальні процеси. 

У результаті діяльності органів судової 
влади ухвалюються рішення з питань реаліза-
ції економічної політики, соціально-економіч-
них прав і свобод громадян, прав та законних 
інтересів підприємств, установ, організацій. 
Судові рішення мають характер обов’язкових. 
Тим самим суд здійснює державно-владні 
повноваження шляхом застосування держав-
ного примусу у визначених законом межах [4].

Діяльність органів судової влади безпо-
середньо впливає на економічні відносини 
через винесення судових рішень. Однак аналіз 
судової практики свідчить про те, що сьогодні 
дуже важливо знайти баланс між реалізацією 
закріплених економічних прав та свобод, їх 
обмеженням у необхідних випадках за одно-
часного їх захисту.

З огляду на це, актуальним є питання визна-
чення місця та ролі органів судової влади 
в системі адміністративно-правового регулю-
вання економіки України в кризових умовах.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Державне регулювання економіки розгляда-
лося в працях таких учених: В. Авер’янова, 
А. Берлача, В. Колпакова, О. Кузьменко, 
О. Рябченко й ін. Але врахування згада-
ними науковцями особливостей регулю-
вання в умовах кризи вважаємо недостатнім і 
таким, що потребує більш детального висвіт-
лення. Антикризове регулювання досліджу-
ється такими вітчизняним та закордонними 



102

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

№ 6/2018                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

вченими, як: В. Богомолов, А. Богомолова, 
Е. Жарковська, В. Кась’янов, Н. Маренков, 
Д. Чернявський та ін.

Аналіз теоретичних поглядів згаданих 
учених дозволив оцінити стан проблем, що 
досліджуються, визначити коло питань, які 
взагалі не були предметом наукового пошуку. 
Відсутність досліджень із вказаної пробле-
матики негативно позначається на розвитку 
теоретичних та практичних аспектів, спрямо-
ваних на вдосконалення нормативно-право-
вого забезпечення адміністративно-правового 
регулювання економіки України в кризових 
умовах.

Формулювання завдання дослідження. 
Мета статті – проаналізувати теоретичні та 
практичні аспекти діяльності органів судової 
влади в системі адміністративно-правового 
регулювання економіки України в кризових 
умовах.

Виклад основного матеріалу. Система 
судових органів України встановлена Зако-
ном України «Про судоустрій і статус суд-
дів» і охоплює: місцеві суди; апеляційні суди; 
Верховний Суд – найвищий суд у системі 
судоустрою [5].

Особливе місце серед органів судової 
влади належить Конституційному Суду 
України (далі – КСУ). Відповідно до Закону 
«Про Конституційний Суд України», до його 
повноважень належать: вирішення питань 
про відповідність Конституції України (кон-
ституційність) законів України й інших пра-
вових актів Верховної Ради України, актів 
Президента України, актів Кабінету Міні-
стрів України, правових актів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим; офіційне 
тлумачення Конституції України; надання за 
зверненням Президента України або щонай-
менше сорока п’яти народних депутатів Укра-
їни, або Кабінету Міністрів України виснов-
ків про відповідність Конституції України 
чинних міжнародних договорів України або 
тих міжнародних договорів, що вносяться до 
Верховної Ради України для надання згоди 
на їх обов’язковість; надання за зверненням 

Президента України або щонайменше сорока 
п’яти народних депутатів України висновків 
про відповідність Конституції України (кон-
ституційність) питань, які пропонуються для 
винесення на всеукраїнський референдум 
за народною ініціативою; надання за звер-
ненням Верховної Ради України висновку 
щодо додержання конституційної процедури 
розслідування і розгляду справи про усу-
нення Президента України з поста в порядку 
імпічменту в межах, визначених ст. ст. 111 і 
151 Конституції України, висновку щодо від-
повідності законопроекту про внесення змін 
до Конституції України вимогам ст. ст. 157 і 
158 Конституції України, висновку про пору-
шення Верховною Радою Автономної Респу-
бліки Крим Конституції України або законів 
України та інші [6]. Варто зазначити, що 
повноваження Конституційного Суду Укра-
їни спрямовані, по-перше, на захист основ 
конституційного ладу; по-друге, на захист 
основних прав і свобод людини і громадя-
нина; по-третє, на забезпечення верховен-
ства і прямої дії Конституції України на всій 
території держави.

Зазначимо, що Конституція України є 
достатньо «абстрактним» актом, коли окремі 
положення, зокрема ті, що визначають основи 
конституційного ладу, не розкривають зміст 
того чи іншого принципу. Як вже було зазна-
чено вище, КСУ є єдиним органом, який 
має право тлумачити Конституцію України. 
У результаті діяльності КСУ уточнюється 
нормативний зміст тих чи інших конститу-
ційних положень, узгоджуються суперечності 
між різними за чинністю нормативно-право-
вими актами, виявляється конституційно-пра-
вовий зміст норм поточного законодавства.

КСУ під час розгляду різних справ із питань 
організації влади в державі, конституційного 
розуміння основних прав і свобод людини 
і громадянина, забезпечення гарантій, спосо-
бів їх захисту встановлює нові концептуальні 
підходи до розуміння конституційних основ 
організації публічної влади й організації 
самого суспільства [7].
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Конституція України визначає основні 
принципи устрою держави і суспільства, 
тим самим нормативно закріпила базові 
політичні, ідеологічні, економічні, соціальні 
суспільні відносини. Основи економічного 
ладу України є складовою частиною консти-
туційного законодавства, що регулює сферу 
життєдіяльності як самої держави, так і 
суспільства. У Конституції України відсутня 
самостійна глава, присвячена економічним 
основам, проте в Основному законі визна-
чено фундаментальний перелік принципів, 
що визначають основи економічного ладу 
(захист прав усіх суб’єктів права власності 
і господарювання, соціальна спрямованість 
економіки; свобода на підприємницьку діяль-
ність, яка не заборонена законом; розмаїття і 
рівність різних форм власності; захист конку-
ренції в підприємницькій діяльності й обме-
ження монополістичної діяльності), основні 
соціально-економічні права громадян, визна-
чені економічні функції органів державної 
влади, а також основи функціонування орга-
нів загальної компетенції, діяльність яких 
безпосередньо пов’язана зі здійсненням еко-
номічної політики [8]. Зазначене свідчить про 
те, що Конституція України змінює саму суть 
відносин держави й економіки, перетворює 
державу із суб’єкта, який керує всім госпо-
дарством, на суб’єкта, який тільки регулює 
економічні відносини, причому у визначених 
правовими нормами межах. 

Конституційний Суд України неоднора-
зово звертався до питання аналізу відпо-
відних принципів, скажімо, щодо змісту 
принципу «непорушності права приватної 
власності», зокрема його легального обме-
ження. З огляду на принципи правової дер-
жави, рішення про легальне обмеження права 
приватної власності повинні ухвалюватися за 
дотримання належної юридичної процедури, 
ефективного судового контролю. У рішенні 
Конституційного Суду України від 16 жовтня 
2008 р. № 24-рп/2008 визначено, що в систем-
ному зв’язку з наведеними конституцій-
ними принципами перебувають положення 

п. 36 ч. 1 ст. 85 Конституції України, за яким 
до повноважень Верховної Ради України 
належить визначення правових засад вилу-
чення об’єктів права приватної власності, та 
п. 7 ч. 1 ст. 92 Конституції України, відповідно 
до якого виключно законами України визнача-
ється правовий режим власності [9].

КСУ сформулював правову позицію, 
згідно з якою основою правового режиму 
власності є конституційні положення, кон-
кретизовані в законах, які можуть мати осо-
бливості щодо врегулювання тих чи інших 
форм власності [10].

Не можна залишити поза увагою діяльність 
КСУ під час розгляду в парламенті проектів 
законів про державний бюджет на відповідний 
фінансовий рік. Конституційний Суд України 
вже неодноразово перевіряв ухвалені раніше 
бюджетні закони на їхню конституційність, 
кожного разу знаходив у них відхилення від 
вимог Конституції, а окремі норми визнавав 
такими, що втратили чинність. У цьому про-
явилася фінансова відповідальність держави 
перед суспільством як джерелом публічної 
влади. Отже, КСУ окреслив шлях осмислення 
законодавцем бюджетно-правової політики 
загалом, коли не можна порушувати вимоги 
ст. 22 Конституції України, а розроблення 
бюджетної доктрини як сукупності офіційних 
поглядів на важливі проблеми державної діяль-
ності має спиратися на наукові розрахунки і 
висновки забезпечення соціального добро-
буту всіх категорій верств населення [11]. 

Крім того, Конституційний Суд України 
визначив правову позицію щодо порядку 
реалізації «права законодавчої ініціативи» 
стосовно закону про Державний бюджет 
України. Так, у рішенні від 13 січня 2009 р. 
№ 1-рп/2009 у справі про право законодавчої 
ініціативи щодо внесення змін до закону про 
Державний бюджет України КСУ зазначив, 
що системний аналіз положень ст. ст. 52, 53, 
54 Бюджетного кодексу України підтверджує, 
що ці норми не передбачають виключного 
права законодавчої ініціативи Кабінету Міні-
стрів України щодо внесення змін до закону 
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про Державний бюджет України; зазначені 
повноваження Кабінету Міністрів України 
не обмежують права інших суб’єктів, перед-
бачених у ст. 93 Конституції України, пода-
вати до Верховної Ради України законопроект 
про внесення змін до закону про Державний 
бюджет України [12].

Зауважимо, що, безумовно, гарантією реа-
лізації та захисту всіх названих принципів є 
формування правових основ єдиного еконо-
мічного простору, які відповідають потребам 
держави і суспільства в даній сфері. У свою 
чергу, КСУ реалізує визначені законом пов-
новаження, розкриває конституційний потен-
ціал основ економічного ладу з використан-
ням, серед іншого, визнаних міжнародних 
стандартів у цій сфері.

У процесі здійснення економічної діяль-
ності між підприємствами, державними й 
іншими органами виникають, змінюються та 
припиняються численні господарські відно-
сини. Ринковий механізм, як і будь-яке інше 
складне явище, не може розвиватися без 
«зіткнень» та конфліктів, що спричиняють 
спори між суб’єктами господарської діяльно-
сті. Такі спори належать до господарських і 
є предметом розгляду та вирішення господар-
ських судів.

Правова діяльність господарських судів 
регулюється нормами господарського, адміні-
стративного, цивільного, фінансового, інфор-
маційного тощо права. Вагоме місце в цій 
системі належить нормам адміністративного 
права, оскільки останнє регулює широкі 
суспільні відносини, що виникають між 
суб’єктами господарювання та суб’єктами 
публічної адміністрації, між вищими та під-
порядкованими їм по службі органами і поса-
довими особами, зокрема у сфері діяльності 
господарських судів [13]. 

Аналіз судової практики свідчить про те, 
що саме робота господарської юрисдикції 
безпосередньо впливає на функціонування 
економічного базису нашої держави. Неупе-
реджене, справедливе, своєчасне, на засадах 
верховенства права, а не політичної доціль-

ності, вирішення спорів у цій сфері є одним із 
найважливіших елементів розвитку економіч-
них правовідносин у державі. Варто погоди-
тися з думкою В. Картере, який зазначає, що 
там, де економіка ефективна і розвивається в 
атмосфері верховенства права, умови для соці-
альних збурень мінімізовані. Якщо ж еконо-
мічний розвиток неефективний, не забезпечує 
потреби людини бодай у самому необхідному, 
неминуче виникає напруга в суспільстві [14]. 

Наступним етапом дослідження є аналіз 
діяльності адміністративного суду в даній 
сфері. Зазначимо, що в демократичних дер-
жавах для вирішення конфліктів громадян з 
органами влади, адміністрацією підприємств, 
посадовими особами, наслідком яких є пору-
шення прав, свобод та інтересів особи, ство-
рена і функціонує адміністративна юстиція – 
система спеціалізованих судів. Не є винятком 
Україна, в якій серед перших із країн коли-
шнього Радянського Союзу розроблений та 
ухвалений Кодекс адміністративного судо-
чинства, створені відповідні спеціалізовані 
суди. Варто зазначити, що Кодекс адміністра-
тивного судочинства прямо передбачає мож-
ливість для фізичної або юридичної особи 
оскаржити дії (бездіяльність) органів публіч-
ної адміністрації в суді, захистити свої інте-
реси, зокрема економічні. Аналіз правозасто-
совної та судової практики дає можливість 
виокремити такі категорії справ у сфері еко-
номіки, що можуть бути розглянуті в адміні-
стративному суді: 

1. Справи зі спорів щодо реалізації подат-
кової політики та за зверненнями податкових 
органів із деякими видами вимог, зокрема 
таких:

– щодо реалізації загальних засад оподат-
кування, погашення зобов’язань платників 
податків перед бюджетами та державними 
цільовими фондами;

– стосовно адміністрування окремих подат-
ків, зборів та обов’язкових платежів;

– справи за зверненням податкових органів 
щодо стягнення коштів, отриманих без уста-
новлених законом підстав.
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2. Справи зі спорів щодо реалізації публіч-
ної політики у сферах зайнятості населення 
та соціального захисту громадян, зокрема 
зі спорів щодо:

– збору й обліку страхових внесків на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування;

– призначення, перерахунку та здійснення 
страхових виплат із відповідних видів загаль-
нообов’язкового державного соціального 
страхування.

3. Справи зі спорів стосовно реаліза-
ції публічної фінансової політики, зокрема 
зі  спорів щодо:

– державного регулювання ринків фінансо-
вих послуг;

– процедур здійснення контролю Рахунко-
вою палатою, державного фінансового контр-
олю, внутрішньої контрольно-ревізійної 
роботи.

4. Справи зі спорів щодо забезпечення реа-
лізації державної політики у сфері економіки, 
зокрема зі спорів щодо:

– митної справи (крім охорони прав на 
об’єкти інтелектуальної власності), зовніш-
ньоекономічної діяльності, спеціальних захо-
дів щодо демпінгового й іншого імпорту;

– державного регулювання цін і тарифів;
– управління об’єктами державної (кому-

нальної) власності, зокрема, про передачу 
об’єктів права державної та комунальної влас-
ності; здійснення державних закупівель [15].

Основною проблемою у вирішенні даної 
категорії справ є відсутність у Кодексі адміні-
стративного судочинства (далі – КАС) Укра-
їни норм, які б безпосередньо регулювали 
особливості провадження справ щодо оскар-
ження дій чи бездіяльності суб’єктів владних 
повноважень, що призводить до низки про-
блем практики розгляду такої категорії адмі-
ністративних справ у судах та зумовлює необ-
хідність застосування процесуальних норм 
за аналогією [16]. 

Водночас необхідно зважати на економіч-
ний аспект таких справ, адже ефективність 
судового захисту значною мірою залежить 

від його своєчасності. Здебільшого порядком 
адміністративного оскарження є можливість 
переглянути рішення на предмет його доціль-
ності. Крім того, необхідно пам’ятати, що 
суд, навіть визнавши оскаржуване рішення 
незаконним, не може ухвалити позитивне 
рішення замість адміністративного органу, 
й особа ще чекатиме, поки орган виконає 
судове рішення й ухвалить відповідний адмі-
ністративний акт [17].

Не менш важливим питанням щодо діяль-
ності органів судової влади в системі адміні-
стративно-правового регулювання економіки 
є надання даним органам права законодав-
чої ініціативи. Варто зазначити актуальність 
цього питання, що спричиняє дискусії серед 
науковців і політиків. Прихильники надання 
права законодавчої ініціативи органам судо-
вої влади зазначають, що саме суд під час 
здійснення правозастосування може виявити 
найбільш «вразливі місця» у чинному законо-
давстві та надати відповідні пропозиції щодо 
їх усунення. Варто погодитися з позицію 
Д. Ковриженка, який у дослідженні «Правове 
регулювання законодавчого процесу: досвід 
країн Європейського Союзу та пропозиції для 
України» зазначає, що надання права законо-
давчої ініціативи органам судової влади (Вер-
ховному Суду України та/або відповідним 
вищим спеціалізованим судам та Генераль-
ній Прокуратурі, хоча і не позбавлене певної 
логіки, створює ризик додаткової політизації 
роботи відповідних органів через пряме їх 
залучення в законодавчий процес, а у більш 
широкому сенсі – політичний процес. Крім 
того, свого часу наявність у Верховного Суду 
та Генпрокуратури права законодавчої ініціа-
тиви не забезпечила ініціювання і проведення 
необхідних реформ у правоохоронній сфері. 
На недоцільність включення відповідних 
органів до переліку суб’єктів права законо-
давчої ініціативи вказує і вищезгаданий дос-
від країн Європи. 

Аналіз відповідних конституційних поло-
жень свідчить про те, що право законодав-
чої ініціативи в усіх країнах Європейського 
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Союзу (далі – ЄС) закріплено за органами 
виконавчої влади та членами парламенту. 
Нетиповим для європейської практики є 
віднесення до суб’єктів права законодав-
чої ініціативи органів судової влади, органів 
прокуратури та певних установ, наприклад, 
національних банків. Такої практики немає 
в жодній із розвинених країн ЄС. В основ-
ному це зумовлено тим, що процес ухвалення 
законів по своїй природі політичний, а отже, 
закріплення права законодавчої ініціативи за 
правоохоронними органами створило б умови 
для політизації їхньої діяльності, поставило б 
під сумнів їхню незалежність [18].

Висновки. Проведене дослідження свід-
чить про те, що сьогодні органи судової влади 
посідають важливе місце в системі адміні-
стративно-правового регулювання економіки 

України в кризових умовах. Діяльність даних 
органів спрямована на розкриття конститу-
ційного потенціалу основ економічного ладу 
шляхом офіційного тлумачення Конституції 
України, надання висновків про відповідність 
Конституції України законів, формулювання 
правової позиції, вирішення господарських 
спорів, а також розгляду окремих категорії 
справ у сфері економіки, до яких віднесено 
такі: справи зі спорів стосовно реалізації 
податкової політики та за зверненнями подат-
кових органів із деякими видами вимог; справи 
зі спорів щодо реалізації публічної політики 
у сферах зайнятості населення та соціаль-
ного захисту громадян; справи зі спорів щодо 
реалізації публічної фінансової політики; 
справи зі спорів стосовно забезпечення реа-
лізації державної політики у сфері економіки.

Анотація
У статті здійснений аналіз довідкової, наукової, навчально-методичної літератури та норма-

тивно-правових актів із метою визначення місця та ролі органів судової влади в системі адмі-
ністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах. Приділено увагу 
діяльності Конституційного Суду України. Встановлено, що повноваження Конституційного 
Суду України спрямовані, по-перше, на захист основ конституційного ладу, по-друге, на захист 
основних прав і свобод людини і громадянина, по-третє, на забезпечення верховенства і прямої 
дії Конституції України на всій території держави. Окрему увагу приділено аналізу діяльності 
господарського й адміністративного судів.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, Конституційний Суд України, адмі-
ністративний суд, господарський суд, органи публічної адміністрації, органи судової влади.

Аннотация
В статье осуществлен анализ справочной, научной, учебно-методической литературы и нор-

мативно-правовых актов с целью определения места и роли органов судебной власти в системе 
административно-правового регулирования экономики Украины в кризисных условиях. Уде-
лено внимание деятельности Конституционного Суда Украины. Установлено, что полномочия 
Конституционного Суда Украины, направлены, во-первых, на защиту основ конституционного 
строя, во-вторых, на защиту основных прав и свобод человека и гражданина, в-третьих, на обе-
спечение верховенства и прямого действия Конституции Украины на всей территории государ-
ства. Особое внимание уделено анализу деятельности хозяйственного и административного 
судов

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, Конституционный Суд Укра-
ины, административный суд, хозяйственный суд, органы публичной администрации, органы 
судебной власти.
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Krykun V.B. Judicial authorities in the system of administrative and legal regulation  
of the economy of Ukraine in crisis conditions

Summary
The article analyzes the reference, scientific, educational and methodological literature and norma-

tive legal acts aimed at determining the place and role of judicial authorities in the system of admin-
istrative and legal regulation of the Ukrainian economy in crisis conditions. Attention is paid to the 
activities of the Constitutional Court of Ukraine. It was established that the powers of the Constitu-
tional Court of Ukraine aimed, first, to protect the foundations of the constitutional system, secondly, 
the protection of the fundamental rights and freedoms of man and citizen, and thirdly, ensuring the 
supremacy and direct action of the Constitution of Ukraine throughout the state. Particular attention 
is paid to the analysis of the activities of economic and administrative judges.

Key words: administrative and legal regulation, Constitutional Court of Ukraine, administrative 
court, Economic Court, Public Administration, bodies of judiciary.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ЗАСІБ  
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРАВОЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Судовий захист 
є основною правовою гарантією реалізації 
утверджених законодавством України прав та 
свобод людини і громадянина. Відповідно до 
ст. 55 Конституції України, кожен має право 
після використання всіх національних засо-
бів юридичного захисту звертатися по захист 
своїх прав і свобод до відповідних міжна-
родних судових установ чи органів міжна-
родних організацій, членом або учасником 
яких є Україна. Однією з дієвих міжнародних 
регіональних судових установ щодо захисту 
прав та свобод людини і громадянина є Євро-
пейський суд з прав людини – незалежний 
наднаціональний орган правосуддя, який на 
європейському рівні здійснює захист прав і 
основоположних свобод людини на терито-
ріях держав-підписантів Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод та про-
токолів до неї. Особливу роль у сфері захисту 
прав та свобод людини і громадянина віді-
грають норми адміністративного права, які 
сприяють організації та належному функціо-
нуванню вітчизняної правозахисної системи. 
У зв’язку із цим великого значення набуває 
з’ясування впливу діяльності Європейського 
суду з прав людини на адміністративно-пра-
вове забезпечення реалізації правозахисної 
функції в Україні.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти діяльності Європейського 
суду з прав людини аналізувалися в працях 
таких учених, як: М.М. Антонович, В.Г. Бутке-
вич, В.І. Євінтов, О.Ю. Кайдаш, В.Є. Марма-

зова, Л.А. Луць, О.О. Мережко, А.Ю. Олійник, 
І.С. Піляєв, П.М. Рабінович, Н.М. Раданович, 
М.В. Савчин, С.В. Шевчук та ін. Однак науко-
вий аналіз цього питання з акцентом на адмі-
ністративно-правове забезпечення реалізації 
правозахисної функції в Україні до цього часу 
не є досконалим, що зумовлює необхідність 
проведення дослідження з означеної пробле-
матики. 

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є з’ясування впливу діяльності 
Європейського суду з прав людини на адмі-
ністративно-правове забезпечення реалізації 
правозахисної функції в Україні.

Виклад основного матеріалу. Європей-
ський суд з прав людини утворено для забез-
печення дотримання державами-учасницями 
зобов’язань відповідно до Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 
[1]. Після ратифікації Україною цієї Конвенції 
та протоколів до неї [2] юрисдикція Європей-
ського суду з прав людини щодо прав і свобод 
людини, передбачених у цих міжнародно-пра-
вових документах, поширена на терито-
рію України. Згідно зі ст. 9 Конституції [3], 
ст.  19 Закону «Про міжнародні договори Укра-
їни» [4], чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, є невід’ємною частиною національ-
ного законодавства України. Отже, Конвенція та 
протоколи до неї є складниками не тільки євро-
пейської, а й національної правової системи.

Реалізація права на звернення кожного по 
захист своїх прав і свобод до Європейського 



110

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

№ 6/2018                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

суду з прав людини можлива лише за дотри-
мання таких умов: наявне порушення прав чи 
свобод людини, передбачених Конвенцією, 
а також протоколами до неї; особа офіційно 
зверталася до відповідних органів публічної 
влади, посадових і службових осіб щодо захи-
сту своїх прав і свобод, використала водночас 
всі національні засоби юридичного захисту, 
але не досягла своєї мети; предметом заяви 
(скарги) є правовідносини між особою і дер-
жавою, які виникли після того, як Україна 
ратифікувала на рівні закону Конвенцію та 
протоколи до неї; заявником (скаржником) 
може бути особа (фізична), група осіб (дві і 
більше), неурядова організація (юридична 
особа), інша держава-підписант Конвенції; 
право на звернення до Європейського суду 
з прав людини заявник (скаржник) повинен 
реалізувати протягом чотирьох місяців із дати 
ухвалення остаточного рішення в справі 
на національному рівні [1; 5; 6].

У контексті забезпечення дотримання 
принципів Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод та протоколів до неї 
ухвалено Закон України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європей-
ського суду з прав людини» [7], згідно з яким 
рішення Європейського суду з прав людини 
є обов’язковими для виконання Україною, а 
суди застосовують під час розгляду справ Кон-
венцію та практику Суду як джерело права. 

Необхідно зазначити, що визнання прак-
тики Європейського суду з прав людини дже-
релом права є дискусійним, серед науковців 
відсутній єдиний підхід до правової природи 
рішень Суду. На наш погляд, найбільш при-
йнятною є позиція Л.Д. Тимченка, який вва-
жає, що формулювання ст. 17 Закону Укра-
їни «Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини» 
щодо використання практики Європейського 
суду з прав людини як «джерела права» неко-
ректне, оскільки дослідження цього питання 
надає підстави стверджувати, що зазначений 
Суд творить право, а це не відповідає дійсно-
сті. Мабуть, було б доцільніше застосувати 

формулу, «<…> що рішення Європейського 
суду з прав людини є «джерелом тлумачення 
права»» [8, с. 33]. Аналіз Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод та про-
токолів до неї доводить, що юрисдикція Євро-
пейського суду з прав людини поширюється 
суто на питання, пов’язані із тлумаченням і 
застосуванням Конвенції та протоколів до неї. 
Отже, Європейський суд з прав людини має 
право тільки застосовувати і тлумачити вже 
наявні правові норми.

Рішення Європейського суду з прав 
людини є ідеологічно-правовою основою 
для судочинства, вони сприяють нормотвор-
чості державних органів, наближають наці-
ональне законодавство до стандартів Ради 
Європи. Фактичне закріплення цього поло-
ження відбулося й у низці постанов Пленуму 
Вищого адміністративного суду України, 
в яких надавалися роз’яснення законодав-
ства судам загальної юрисдикції. Наприклад, 
в абз. 7 п. 9 постанови Пленуму Вищого адмі-
ністративного суду України від 20 травня 
2013 р. № 7 «Про судове рішення в адміністра-
тивній справі» зазначено, що в мотивувальній 
частині рішення, винесеного адміністратив-
ним судом, можуть також використовуватися 
посилання на рішення Європейського суду 
з  прав людини. Суди повинні мати на увазі, що 
саме лише посилання в мотивувальній частині 
на положення законодавства без належного 
наведення мотивів застосування певних норм 
права або незастосування інших норм, на які 
посилається сторона під час обґрунтування 
своїх вимог, не може вважатися належною 
юридичною кваліфікацією [9]. Тобто суди 
повинні обґрунтовувати доцільність поси-
лання на рішення Європейського суду з прав 
людини в кожній конкретній справі. Із цього 
випливає необхідність визначення критеріїв 
доцільності такого посилання, тобто Конвен-
цію та рішення Європейського суду з прав 
людини треба застосовувати за наявності 
таких умов: у разі невідповідності національ-
ного законодавства положенням Конвенції та 
протоколів до неї; за наявності в національ-
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ному законодавстві правових прогалин щодо 
прав людини та основних свобод, визначених 
у Конвенції та протоколах до неї; для кращого 
розуміння тих положень національного зако-
нодавства, до яких внесено зміни або допов-
нення на підставі рішень Європейського суду 
з прав людини; для реалізації на практиці 
таких основних принципів Конвенції, як 
верховенство права, справедливість, спра-
ведливий баланс, справедлива сатисфакція, 
оскільки в українському законодавстві це нові 
категорії [10].

У науковій літературі серед основних 
функцій Європейського суду з прав людини, 
які відображені в рішеннях цього міжнарод-
ного судового органу, виділяють такі: а) пов-
новаження щодо тлумачення положень Кон-
венції та протоколів до неї; б) напрацювання 
досвіду застосування Конвенції та протоколів 
до неї, який формується безпосередньо в про-
цесі розгляду та вирішення справ по суті; 
в) вироблення положень щодо вдосконалення 
законодавства і правозастосовної практики; 
г) удосконалення правосуддя, що може вира-
жатися як у зміні судової практики шляхом 
створення можливості для перегляду справи 
в разі встановлення Європейським судом 
з прав людини порушень Конвенції та прото-
колів до неї, так і у формуванні загальних під-
ходів судів до тлумачення вітчизняного права, 
а також у впливі на вироблення Конституцій-
ним Судом України власних правових позицій 
щодо конкретних справ і ухвалення рішень, 
що відповідають міжнародним зобов’язанням 
нашої держави; д) інформаційна, оскільки 
інформація, яка міститься в рішеннях Євро-
пейського суду з прав людини, необхідна для 
оцінки не тільки відповідності національ-
ного законодавства європейським стандартам 
дотримання прав людини, але і відповідно-
сті національної правозастосовної практики 
європейським канонам забезпечення прав 
людини, а також дозволяє виявити проблеми і 
суперечності, визначити нові тенденції в роз-
витку законодавства і правозастосовної прак-
тики; ґ) вплив на правосвідомість, зокрема, 

вплив рішень Європейського суду з прав 
людини на уявлення людей, причому не тільки 
учасників процесу, але і загалом на співгрома-
дян держав-членів Ради Європи, на право вза-
галі, а також безпосередньо на права людини 
та їх охорону і захист; е) взаємодія із правни-
чою наукою та розвиток правової доктрини, 
що полягає у виробленні Європейським 
судом з прав людини в процесі його діяльно-
сті нових правових ідей, які сприяють новому 
погляду на те або інше суспільне явище і пра-
вильному його сприйняттю [11, c. 126–127].

У Законі України «Про виконання рішень 
та застосування практики Європейського суду 
з прав людини» визначено такі форми реалі-
зації правових приписів Європейського суду 
з прав людини: «виконання», «застосування» 
та «посилання» [7]. 

Виконання рішення Європейського суду 
з прав людини – це завершальна стадія прова-
дження за адміністративно-публічними спра-
вами, яка полягає в практичному застосуванні 
юридичної санкції, передбаченої поточним 
законодавством, яке унормоване адміністра-
тивно-правовими приписами [12, с. 74]. Адмі-
ністративно-правові відносини, що виника-
ють у зв’язку з обов’язком України виконати 
рішення Європейського суду з прав людини, 
пов’язані: з необхідністю усунення причин 
порушення державою Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод та про-
токолів до неї; із впровадженням в українське 
судочинство й адміністративну практику 
європейських стандартів щодо дотримання 
прав людини, передбачених у Конвенції та 
протоколах до неї; зі створенням передумов 
для зменшення числа заяв (скарг) до Євро-
пейського суду з прав людини проти України 
[7]. Виконання рішення Європейського суду 
з прав людини – це виконання рішення, яке 
пов’язане з виплатою стягувачеві (заявнику) 
відшкодування та вжиття додаткових заходів 
індивідуального характеру; із вжиттям заходів 
загального характеру [7]. Посилання як форма 
реалізації рішень Європейського суду з прав 
людини в Україні здійснюється шляхом засто-
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сування положень, зафіксованих у рішеннях 
Європейського суду з прав людини й апробо-
ваних практикою впровадження цих рішень 
у законодавство національних держав-під-
писантів Конвенції та протоколів до неї.

Практика Європейського суду з прав 
людини істотно впливає на вітчизняне зако-
нодавство та правозастосування у сфері захи-
сту прав і свобод людини та громадянина, 
зокрема в галузі адміністративного права. 
Саме завдяки правотворчій діяльності і при-
писам Європейського суду з прав людини 
з різних питань, що входять до його компе-
тенції, ухвалено чимало нормативно-право-
вих актів у правозахисній сфері (наприклад, 
закони України «Про безоплатну правову 
допомогу», «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», «Про прокуратуру»), розпочато 
правову реформу у сфері українського судо-
чинства, реформу пенітенціарної системи, 
судову реформу, реформу органів прокура-
тури, ухвалено низку положень до Кодексу 
адміністративного судочинства України сто-
совно термінів, принципів адміністративного 
судочинства тощо, а в ч. 2 ст. 6 цього Кодексу 
встановлено, що суд застосовує принцип вер-
ховенства права з урахуванням судової прак-
тики Європейського суду з прав людини [13]. 
Це свідчить про впровадження європейських 
стандартів у напрямі адміністративно-право-
вого забезпечення реалізації правозахисної 
функції в Україні.

Незважаючи на вступ до Ради Європи 
та ратифікацію Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, кількість 
заяв (скарг) громадян України до Європей-
ського суду з прав людини постійно збіль-
шується, що зумовлює вжиття ефективних 
заходів стосовно модернізації вітчизняної 
правозахисної системи та відповідності зако-
нодавства України європейським стандартам 
у сфері захисту прав та свобод людини і гро-
мадянина.

В одному зі своїх перших рішень Європей-
ський суд з прав людини наголосив на тому, 
що система захисту прав людини, передба-

чена Конвенцією про захист прав людини 
і основоположних свобод, за своєю приро-
дою субсидіарна, тобто допоміжна, це вті-
лено у встановленому нею процесуальному 
правилі: особа має право подавати скаргу до 
Ради Європи тільки тоді, коли випробувані 
всі доступні засоби внутрішньодержавного 
правового захисту. Це означає, що державні 
органи мають забезпечувати захист прав 
людини, насамперед це стосується національ-
них судів, які зобов’язані визнавати принципи 
і норми Конвенції як пріоритетну та базову 
основу своєї діяльності [14, с. 25]. Субси-
діарний характер системи Європейського 
суду з прав людини, відповідно до рішень 
Суду, означає, що гарантувати права, зазна-
чені в Конвенції, має насамперед державна 
судова влада. Отже, звернення до Суду варто 
розглядати не з позиції звернення до остан-
ньої інстанції, а як останню можливість звер-
нутися по допомогу у виняткових випадках 
[15, с. 95].

Субсидіарний рівень є основою захисту 
прав та свобод людини і громадянина. Однак 
варто зважати на те, що головний обов’язок 
України – ефективно захищати права та сво-
боди людини і громадянина, передбачені 
в Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод, за допомогою вітчизняної 
правозахисної системи. 

Висновки. Європейський суд з прав 
людини є найефективнішим засобом захи-
сту прав та свобод людини і громадянина на 
європейському просторі. Цей міжнародний 
судовий орган формує стандарти захисту прав 
та свобод людини і громадянина, що вплива-
ють на правові системи всіх держав-учасниць 
Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод і протоколів до неї, а також 
суттєво впливає на національне законодав-
ство і практику в різних сферах, пов’язаних 
із захистом прав та свобод людини і громадя-
нина. Тому рішення Європейського суду з прав 
людини впливають на адміністративно-пра-
вове забезпечення реалізації правозахисної 
функції в Україні. Неухильне дотримання 
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стандартів захисту прав та свобод людини і 
громадянина, їх впровадження в діяльність 
органів публічної влади дозволить мінімізу-

вати кількість звернень громадян України до 
Європейського суду з прав людини, створити 
ефективну вітчизняну правозахисну систему.

Анотація
Стаття присвячена дослідженню адміністративно-правового забезпечення реалізації право-

захисної функції в Україні. Розкрито роль Європейського суду з прав людини у сфері захисту 
прав та свобод людини і громадянина. Наведено напрями діяльності Європейського суду з прав 
людини щодо формування стандартів захисту прав та свобод людини і громадянина. Визна-
чено, що Європейський суд з прав людини є найефективнішим засобом захисту прав та сво-
бод людини і громадянина на європейському просторі, він істотно впливає на адміністративне 
законодавство у сфері захисту прав та свобод людини і громадянина.

Ключові слова: правозахисна функція, адміністративно-правове забезпечення, Європей-
ський суд з прав людини, права та свободи людини і громадянина, європейські стандарти захи-
сту прав людини, міжнародні організації. 

Аннотация
Статья посвящена исследованию административно-правового обеспечения реализации пра-

возащитной функции в Украине. Раскрыта роль Европейского суда по правам человека в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Приведены направления деятельности Евро-
пейского суда по правам человека, целью которых является формирование стандартов защиты 
прав и свобод человека и гражданина. Определено, что Европейский суд по правам человека 
является самым эффективным средством защиты прав и свобод человека и гражданина на 
европейском пространстве, оказывает значительное влияние на административное законода-
тельство в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Ключевые слова: правозащитная функция, административно-правовое обеспечение, Евро-
пейский суд по правам человека, права и свободы человека и гражданина, европейские стан-
дарты защиты прав человека, международные организации.

Stasyuk O.L. European Court of Human Rights as a means of administrative and legal sup-
port for the implementation of the human rights function in Ukraine

Summary
The article is devoted to the study of administrative and legal support for the implementation of the 

human rights protection function in Ukraine. The role of the European Court of Human Rights in the 
field of the protection of human and civil rights and freedoms is revealed. The directions of the activ-
ities of the European Court of Human Rights aimed at forming standards for the protection of human 
and civil rights and freedoms are given. It has been determined that the European Court of Human 
Rights is the most effective means of protecting human rights and freedoms in the European space 
and has a significant impact on administrative legislation in the field of the protection of human and 
civil rights and freedoms.

Key words: human rights function, administrative and legal support, European Court of Human 
Rights, human and civil rights and freedoms, European standards of human rights protection, inter-
national organizations.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ  
СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Українська неза-
лежна держава переживає етап свого відро-
дження і становлення. У такий доленосний 
історичний період розвитку української дер-
жавності варто переосмислити сутність дер-
жавно-правових інститутів та модернізувати 
їх так, щоб вони відповідали сучасним євро-
пейським стандартам. Саме тому інститут 
службових правовідносин потребує осмис-
лення й удосконалення. 

Сучасна історична епоха вирізняється 
орієнтацією службових правовідносин на 
соціально-економічну ефективність і демо-
кратичну взаємодію із суспільством. Це над-
звичайно актуально за умов адміністратив-
ного реформування вітчизняного суспільства.

Успішна реалізація адміністративної 
реформи в Україні значною мірою залежить 
від обґрунтованих і виважених трансформа-
цій в одному із центральних інституційних 
утворень, яким є інститут службових право-
відносин, що стосується певного кола осіб, до 
компетенції яких належить виконання завдань 
і функцій держави щодо належного життя 
громадян. Дослідження генези службових 
правовідносин та аналіз їх розвитку протягом 
історичних періодів становлення української 
державності дасть змогу з’ясувати проблемні 
питання сьогодення та знайти шляхи їх вирі-
шення. 

Огляд останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемами становлення службових 
правовідносин, їх формуванням як держав-
ної системи здавна цікавилися вітчизняні та 
закордонні вчені. Одними з перших, з істо-
рико-правового погляду, питання діяльності 

службовців (вони їх називали «служивим 
людом») досліджували Платон, Арістотель, 
Г.В.Ф. Гегель, Т. Гоббс, Г. Лейбніц, Дж. Локк, 
Т. Кампанелла, Ш. де Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо. 
Ще давньогрецький філософ Платон до служ-
бовців відносив не лише правителів і реміс-
ників, а і стражників, яких розглядав як дер-
жавних службовців у їх сучасному розумінні 
[1, с. 6–7]. Як зауважує А. Грищук, «державна 
служба, безперечно, – один із найстаріших 
інститутів держави» [2, с. 13].

Якщо звернутися до наукових джерел, 
варто зауважити, що історико-правові аспекти 
службових правовідносин досліджували 
В. Баришев, А. Грищук, Є. Дуплій, І. Катаєв, 
А. Кенігсон, М. Костомаров, С. Покровський, 
М. Грушевський, О. Кучерук та ін. 

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є аналіз історико-правових ас-
пектів службових правовідносин в Україні.

Виклад основного матеріалу. Варто пого-
дитися із В. Колпаковим, який вважає, що 
існування держави без державної служби та 
службових правовідносин неможливе, сут-
ність державної служби зводиться до адміні-
стрування [3, с. 150]. У зв’язку з різними під-
ходами до етапів державотворення України 
дослідники не мають єдиної думки щодо фор-
мування, розвитку та становлення службових 
правовідносин. Варто погодитися з їхніми 
висновками про те, що державна служба 
в розумінні службових правовідносин не 
може розглядатися окремо від етапів станов-
лення та розвитку держави [4, с. 87; 2, с. 12]. 
О. Оболенський під час аналізу історії дер-
жавної служби на теренах України виокремив 
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такі етапи становлення службових правовід-
носин:

– середньовічна феодальна держава Київ-
ська Русь (ІХ – ХІІ ст.);

– Галицько-Волинська держава (ХІІ – 
ХІV ст.);

– Українська козацька республіка (сере-
дина ХVІІ – ХVІІ ст.);

– Українська народна республіка;
– Українська держава (1917–1920 рр.) 

[5, с. 46].
Окреслимо основні характеристики кож-

ного етапу розвитку і становлення службових 
правовідносин. 

Середньовічна феодальна держава Київ-
ська Русь (ІХ – ХІІ ст.). Для службових пра-
вовідносин цього періоду характерне зосере-
дження законодавчої і судової влади в руках 
керівника вищої ланки (князя). Він одноос-
ібно контролював службові правовідносини, 
роботу службовців, керував військом, орга-
нізовував міжнародні зв’язки за допомогою 
княжих та земських службовців. Як зазнача-
ють С. Коник, Р. Воробей, В. Грабовський, 
А. Грищук, княжі урядовці мешкали в Києві 
і були залежні від князя щодо виконання 
завдань державної влади [6; 2, с. 13].

А. Грищук, О. Оболенський вважають, що 
Галицько-Волинська держава (ХІІ – ХІV ст.) 
характеризується становленням та розвит-
ком службових правовідносин, трансформу-
ючи інститути Київської Русі на законодавчу, 
виконавчу та судову владу. Князь у цей період 
мав вищу виконавчу владу. За досліджен-
нями М. Грушевського, «<…> Галицько-Во-
линська держава (ХІІ – ХІV ст.) зберегла на 
українських землях традиції великодержав-
ної політики й життя князівсько-дружин-
ного режиму, суспільно-політичних форм і 
культури, заснованої Київською державою»  
[7, с. 328–329; 2, с. 13].

Українська козацька республіка (середина 
ХVІІ – ХVІІІ ст.), за твердженнями О. Обо-
ленського, А. Грищук, своїм утворенням зав-
дячує традиціям Запорізької Січі. Вона мала 
всі характерні ознаки держави: територію, 

чіткий адміністративно-полковий устрій; 
центральна влада належала гетьману, який 
спирався на Раду генеральної старшини.

Українська Народна Республіка (далі – 
УНР) – це низка державних утворень, які існу-
вали на українських землях у 1917–1920 рр. 
Представницьким органом із законодавчими 
й іншими владними повноваженнями та цен-
тром політичного і державного життя дер-
жави того часу стала Українська Центральна 
Рада (далі – УЦР). УЦР діяла постійно, а 
в період між сесіями функціонувала Мала 
Рада. Найвищим виконавчим органом з уря-
довими функціями був Генеральний секрета-
ріат (із січня 1918 р. – Рада народних міністрів 
УНР), окремі генеральні секретарства (мініс-
терства), найвища судова установа – Гене-
ральний суд УНР, інші судові органи, комі-
сари УЦР у губерніях і повітах, губернські 
та військові коменданти. Крім того, замість 
колишніх земських органів на місцях утво-
рювалися народні ради та народні управи  
[4, с. 103–107; 2, с. 15].

Варто погодитися з іншим підходом до 
періодизації становлення державної служби 
та службових правовідносин, запропонова-
ним ученим Є. Черноногом:

– Русь княжої доби (ІХ – ХІІІ ст.);
– Русь Україно-литовсько-польської доби 

(ХІV – XVI ст.);
– Україна Козацько-гетьманської доби 

(XVI – XVIII ст.);
– Україна у складі Російської імперії 

(XVIII – ХХ ст.);
– Україна 1917–1991 рр.;
– сучасна Україна [8, с. 76–134].
Варто віддати належне науковцю, який до 

попередньої періодизації додає два остан-
ніх важливих історичних етапи, під час 
яких сформувалися сучасні службові пра-
вовідносини, оскільки за такого підходу 
окреслено досить великий період минулого 
століття, коли Україна входила до складу  
Союзу Радянських Соціалістичних Республік 
(далі – СРСР). Зупинимося на цьому етапі 
детальніше. 
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У радянський період існування держави 
для службових правовідносин характернає 
наявність недосконалої чинної правової сис-
теми в Україні. Радянське право під час свого 
становлення на початку 20-х рр. ХХ ст. кате-
горично відмовилося від цивілізаційних над-
бань інших держав у побудові власної право-
вої системи. Протягом 70 років радянського 
періоду існування службових правовідно-
син радянське право обслуговувало адміні-
стративно-командну систему державного 
управління і цілком задовольняло потреби 
тогочасного суспільства. В основу побудови 
правових службових правовідносин у Радян-
ському Союзі покладено партійну ідеологію, 
яка була вища за закон, а держава регулювала 
всі сфери суспільного життя. За таких тота-
літарних умов право не регулювало суспільні 
службові правовідносини, перетворювалося 
на інструмент впливу державної влади на гро-
мадян. Тобто група партійних функціоне-
рів узурпувала владу та створила ієрархічну 
бюрократичну піраміду. Пересічна людина 
мала відчуття, що держава – для держави,  
а не для людини [9, с. 108–109]. Сучасна тен-
денція розвитку адміністративного права 
передбачає людиноцентристську парадигму, 
де людина, її права і потреби стають пріори-
тетом у взаємовідносинах людина – держава 
та в службових правовідносинах. 

Як слушно зазначає І. Пахомов щодо 
характеристики радянського періоду форму-
вання службових правовідносин, службові 
правовідносини – «<…> державна служба в її 
нинішньому розумінні з’явилася у 1918 р., 
за часів Гетьманату Петра Скоропадського. 
Як і сьогодні, її характерними ознаками на 
той час була наявність урегульованого зако-
нодавством статусу державних службовців, 
наділення їх правосуб’єктністю на здійснення 
функцій держави та отримання ними заробіт-
ної плати за рахунок держаного бюджету» 
[10, с. 45]. Гетьман П. Скоропадський вважав 
одним із головних своїх завдань створення 
професійної державної служби. Задекларо-
ванана ідея сильної влади заради політичних 

і соціальних реформ відобразилася в затвер-
джених 29 квітня 1918 р. Законах про тим-
часовий устрій України [11; 2, с. 15]. У добу 
Гетьманату важливим також було питання 
організації проходження державної служби. 
Впорядкованість та систематизація інсти-
туту державної служби України та службових 
правовідносин відбулися саме в цей період. 
Усі державні службовці поділялися на класи 
за посадою і пенсійним забезпеченням. Істо-
ричне підґрунтя має традиція прийняття при-
сяги, яка діє досі. Державні службовці того 
часу складали урочисту обітницю, затверд-
жену, зокрема, Законом «Про урочисту обіт-
ницю урядовців і суддів та присягу військових 
на вірність Українській державі» від 30 травня 
1918 р. [12]. Закон закладав один із головних 
механізмів, що став невід’ємним атрибутом 
вступу на державну службу, – складання при-
сяги [13, с. 4–5; 2, с. 15].

У радянські часи публічно-правова тради-
ція дослідження службових правовідносин як 
статусного інституту держави занепала через 
панування ідеології та політики над правом. 
У законодавстві статусні форми службових 
правовідносин відроджено в таких найдав-
ніших і первісних видах державної служби, 
як військова, дипломатична та служба в про-
куратурі [2, с. 16].

Юридичний аспект службових правовід-
носин регулювало трудове законодавство, 
яке не забезпечувало державним службовцям 
того часу, на відміну від робітників, права 
на кваліфікацію, тобто права на закріплення 
кваліфікації в юридичній формі, класного 
чину чи іншого професійного звання, яким 
ще в минулому столітті були наділені дер-
жавні службовці європейських країн. Лік-
відація права кваліфікації дала змогу панів-
ній партії цілком підпорядкувати державних 
службовців своїй політичній волі відповідно 
до державного звичаю [14, c. 135], керувати 
службовими правовідносинами в так званому 
«ручному режимі». Відсутність будь-якого 
досвіду правового регулювання зумовила 
чималі труднощі організаційно-правового 
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характеру щодо створення в Україні власного 
законодавства про державну службу, яке від-
бувається і нині.

Що стосується сучасного періоду розвитку 
і становлення службових правовідносин за 
часів незалежної України, то О. Домбровська 
зазначає, що з проголошенням незалежності 
1991 р. Україна отримала в спадок ієрархічну 
структуру партійної номенклатури, головне 
завдання якої полягало в управлінні еко-
номікою за допомогою поширення рішень 
комуністичної партії стосовно виробництва і 
розподілу ресурсів у всіх галузях народногос-
подарського комплексу та забезпечення вико-
нання цих рішень відповідно до офіційної 
лінії партії [15, с. 3–4].

Саме за таких складних умов Україна здій-
снила спробу побудови службових правовід-
носин шляхом створення власної системи 
державної служби, а отже, стала першою 
з-поміж країн колишнього СРСР, яка 
1993 р. ухвалила Закон України «Про дер-

жавну службу» [16], відповідно до якого 
встановлено особливий правовий статус дер-
жавних службовців як осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави. Попри те, що 
цей закон був недосконалим, його значущість 
виявилася в інституціоналізації в Україні 
службових правовідносин, що є, у свою чергу, 
важливим етапом українського державотво-
рення. Проте й надалі доволі проблемним 
поставало питання розмежування приватних 
і публічних інтересів, відокремлення влади 
від бізнесу, а політичної діяльності від дер-
жавної служби [17].

Висновки. Отже, у сучасному законо-
давстві концептуально змінилося розуміння 
державної служби: якщо спочатку йшлося 
про реалізацію завдань і функцій держави 
у вигляді виконання обов’язків на посадах 
будь-якого рівня у рамках діяльності всіх дер-
жавних структур, то тепер – про забезпечення 
виконання і власне виконання закріплених 
повноважень у межах компетенції.
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ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ

Постановка проблеми. Потреба в юри-
дичній допомозі та фахівцях, які володі-
ють правозахисними навичками, існувала за 
всіх часів. Доля інституту адвокатури багато 
в чому залежала від соціального, правового і 
політичного клімату всередині країни. Про-
цес удосконалення умов надання юридичної 
допомоги відбувався паралельно з розвитком 
суспільного і державного устрою. Вплив дер-
жави на формування інституту адвокатури 
здійснюється шляхом його правового регулю-
вання, суспільство визначає потребу у цьому 
інституті, а політичні умови багато в чому 
визначають і саму долю адвокатури.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми, що виникають у сфері правової 
організації захисту прав і свобод громадян, 
а саме професійної правничої допомоги, 
завжди перебували в полі зору науковців, про 
що свідчать публікації Т.В. Варфоломєєвої, 
О.Г. Шило, О.Г. Яновської, В.В. Медведчука, 
М.М. Михеєнка, С.Ф. Сафулька, О.Д. Свя-
тоцького.

Формулювання завдання дослідження. 
Мета статті полягає у розкритті основних ета-
пів становлення інституту захисту.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
головною метою та завданням кожної демо-
кратичної держави є захист прав і свобод 
людини і їх утвердження та забезпечення. 
Таким чином, звернемося до основного Закону 
України, а саме Конституції, де одним із най-
важливіших прав людини визначено право на 
отримання професійної правничої допомоги. 
У ст. 59 Конституції України зазначено, що 
«кожен має право на професійну правничу 

допомогу. У випадках, передбачених законом, 
ця допомога надається безоплатно. Кожен є 
вільним у виборі захисника своїх прав».

Як ми бачимо, у сучасному світі права 
людини та їх захист стали об’єктом правового 
регулювання як в Україні, так і в міжнарод-
ному співтоваристві.

Обсяг прав і свобод людини в суспільстві 
визначається не тільки особливостями пев-
ного співтовариства людей, а й розвитком 
людської цивілізації в цілому, рівнем інте-
грованості міжнародного співтовариства. 
Основні права не створюються державою, 
не мають потреби в її визнанні, не можуть 
бути обмежені або скасовані нею [1].

Досліджуючи історичний аспект розвитку 
професійної правничої допомоги в Україні, 
ми припускаємо, що інститут захисту прав 
громадян виник на найбільш ранніх етапах 
суспільного розвитку держави.

Таким чином, з давніх часів людина 
бореться за справедливість. Міфічні образи 
ставали захисниками первісної людини, були 
заступниками мореплавства, торгівлі і спра-
ведливості [2, с. 12].

Наприклад, у Стародавньому Китаї роди-
чам і друзям обвинуваченого дозволялося 
захищати його інтереси, також священним 
обов’язком вважалося надання правової допо-
моги будь-ким із давніх часів в іудеїв: «Робіть 
добро, прагніть до справедливості, допома-
гайте пригнобленим, віддавайте право сиро-
там і захищайте вдів» [3, с. 5].

Крім того, яскравим прикладом надання 
правової допомоги можуть бути Стародавні 
Греція і Рим. Уже в VІ – ІV ст. до н. е. в Афі-
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нах визнавалося право обвинуваченого мати 
захисника, у зв’язку із цим виникла необхід-
ність в таких індивідах, які б добре знали зви-
чаї і закони та могли надати правову допомогу. 
Це були лотографи й диктографи. Найбільше 
повно інститут надання професійної правни-
чої допомоги виражений у римському праві. 
У цей період функції захисту почали викону-
вати адвокати, оратори, юрисконсульти, тобто 
правозахисна діяльність перетворюється 
в професійну, що проявляється на початку 
як благодійництво.

Першу пам’ятку про професійну правничу 
допомогу можна знайти в Біблії: «Вь Библіи 
находимь мы главу где сильный и знающій 
законы человекь отстаиваетъ права вдовъ, 
сиротъ и неимущихъ людей». Автор вка-
зував на пряму залежність між ставленням 
до людини в державі і виникненням інституту 
правової допомоги [4].

На українських землях інститут профе-
сійної правничої допомоги почав набувати 
своє значення за часів Київської Русі в умо-
вах общинного співжиття. Функції обвину-
вачення, покарання та захисту виконували 
общини [6, с. 67]. Суперечки між общинами 
вирішувалися війною, і вже з часом ставало 
зрозуміло, що необхідним є мирний шлях вирі-
шення конфліктів, виникла потреба в судових 
органах влади, якими були князь, бояри та віче.

У Київській Русі процесуальне представ-
ництво знайшло закріплення в писаних дже-
релах давньоруського законодавства, серед 
яких «Руська Правда», Псковська та Нов-
городська судні грамоти, в основі яких були 
норми звичаєвого права. Саме близькі та рідні 
обвинуваченого виконували роль захисників 
у судах, оскільки були свідками його попе-
реднього життя (послухи) або свідками події 
(видоки). Однак велика кількість учасників 
процесу не сприяла об’єктивності і всебічно-
сті розгляду справи, тому пізніше дозволялося 
приводити на розгляд справи лише дві особи, 
яких називали «добрими людьми», котрі вико-
нували функції захисту до прийняття Литов-
ських статутів безоплатно. Холопам, закупам 

і деяким іншим категоріям членів громад 
дозволялося виступати в суді, бути свідками 
подій, однак виступати свідками порядного 
життя і бути захисниками вони не могли.

Відповідно до ст. 58 Псковської Судної 
Грамоти (1397–1467) користуватися правом 
захисту могли лише жінки, діти, монахи та 
монахині, люди похилого віку та такі, що 
мають фізичні вади і не можуть з’явитися до 
суду особисто [6, с. 77]. Новгородська Судна 
Грамота дозволяла мати повірених кожному 
[6, с. 78].

Враховуючи вищезазначене, ми звертаємо 
увагу на те, що за часів дії звичаєвого права та 
появи перших кодифікованих правових актів 
правовий захист у судах мав характер това-
риської допомоги та моральної підтримки, 
а не професійного захисту. Хоча, з іншої пози-
ції, цей етап є одним із кроків до виокрем-
лення професійного захисту.

Як відомо, українські землі тривалий час 
перебували під владою Галичини, а згодом 
Польщі, що мало негативні соціально-полі-
тичні наслідки, однак позитивний вплив на 
формування правової системи нашої держави. 
За часів Польсько-Литовської доби форму-
ється інститут професійної правничої допо-
моги. Основними законодавчими актами були 
Литовські статути у 3 редакціях (1529, 1566, 
1588), магдебурзьке право діяло у містах. 
Надання безкоштовної правової допомоги 
особам, які не могли себе захистити, визна-
чалося як обов’язкове, передбачався спеці-
альний урядовий захисник для вдів, сиріт, 
бідних людей. У Литовському статуті визна-
чено: «Тогды вряд маеть таковому прокура-
тора дармо придавати и казати от них у права 
мовити, и прокуратор маеть в том уряду быти 
послушен; а если бы прокуратор уряду в том 
послушон быти не хотел, таковому прокура-
тору и от инших особ у того суду мовенье 
не маеть быти допущоно». Такого захисника 
позбавляли права практикувати в даному 
судовому окрузі [3, с. 98].

Литовські статути та магдебурзьке право 
не знаходили свого повного застосування 



122 № 6/2018                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;  
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

на українських землях, виникала потреба 
в кодифікації власного українського права. 
Така робота була проведена, і її результатом 
стало видання проекту кодексу «Права, по 
которым судится малороссийский народ». 
Правовий акт знайшов широке застосування 
на практиці, хоча царським урядом не був 
прийнятий [9]. Важливою нормою Україн-
ського кодексу була заборона адвокату займа-
тися справами, які «без повреждения совести 
призводить невозможно». Обов’язковим було 
надання адвокатами безоплатної допомоги 
малозабезпеченим особам, сиротам, вдовам. 
Функції надання такої допомоги покладалися 
на спеціального урядового захисника [3, с. 92]. 
Особлива увага повинна була надаватися яко-
сті, сумлінності такої допомоги. За умисне 
порушення повіреним своїх обов’язків, що 
завдавали чи могли завдати шкоди підзахис-
ному, передбачалася сувора відповідальність.

Наступний період розвитку права в Україні 
пов’язаний із прийняттям Статуту криміналь-
ного судочинства 1864 р. Слід зазначити, що 
майже за 120 років до прийняття Статуту кри-
мінального судочинства 1864 р. саме в «Пра-
вах...» була приділена значна увага багатьом 
аспектам надання правової допомоги у кримі-
нальному процесі. У цей час, зокрема у вели-
кокняжих – господарських, а також у земських 
судах, з’являється новий тип професійного 
юриста – «прокуратор або спікер», – до якого 
висуваються великі вимоги. Ними могли бути 
чоловіки без будь-яких відхилень, повнолітні, 
християни, розумово й фізично сильні, світ-
ського походження. Необхідно підкреслити, 
що для убогих людей, вдів і сиріт, які не могли 
себе захищати самостійно, передбачався спе-
ціальний урядовий захисник. І хоча в цілому 
робота захисників оплачувалася, але зазначе-
ним законопроектом передбачалися випадки 
безоплатного надання правової допомоги 
малозабезпеченим, вдовам і сиротам [6, с. 60].

Отже, із скасуванням кріпосного права 
у 1864 р. відбулося реформування судової 
системи, результатом якого стало затвер-
дження 20 листопада 1864 р. «Судових 

статутів», мета яких полягала в тому, щоб 
«водродить вь Россіи судь скорый, правый, 
милостивый и равных для всехъ подданыхъ, 
возвысить судебную власть, дать ей надлежа-
щую самостоятельность и вообще утвердить 
в народь то уваженіе къ закону, безъ коего 
невозможно общественное благосостояніе, 
и которое должно быть постояннымъ руко-
водителемъ действій всехъ и каждаго отъ 
высшаш до низшаго» [4, с. 88]. Присяжні 
повірені здійснювали організацію своєї діяль-
ності на засадах самоврядування. При окру-
гах судових палат обиралися ради присяжних 
повірених. Відповідно до ст. 367 «Судових 
уставів» на засіданнях рад розглядалося 
питання призначення присяжних повірених 
для надання безкоштовного представництва 
особам, які користувалися правом «бідно-
сті» у судах за цивільними справами (ст. 367). 
За кримінальними справами зобов’язання 
призначення повірених вести справи на безо-
платній основі покладалось на голову суду. 
Оплата праці адвокатів за цими категоріями 
справ здійснювалася із загального фонду, а їх 
ведення вважалося однією з найважливіших 
функцій присяжної адвокатури [6, с. 123]. 
Участь присяжних повірених на безоплатній 
основі передбачалася не в будь-якому судо-
чинстві, а тільки в загальних судових вста-
новленнях і тільки при розгляді справ по суті, 
а не в приватному або касаційному порядку. 
Вони захищають підсудних в окружному суді, 
в Судовій Палаті, в кримінальному касацій-
ному департаменті Урядового Сенату (коли 
він діє як апеляційна інстанція), в особливій 
присутності Урядового Сенату та Судової 
Палати для обговорення справ про державні 
злочини, в Верховному суді та в військово-ок-
ружних і військово-морських судах [4, с. 78]. 
Законодавець визначав, що на ретельності 
та уважності ведення справ повинна зосере-
джуватися особлива увага. Обмеження таким 
формулюванням пояснювалося тим, що сама 
адвокатура, у тодішній її конфігурації, зав-
дяки високому фаховому рівню та моральним 
стандартам своїх представників, була здатна 
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ефективно виконувати покладену на неї функ-
цію з реалізації «права бідності». Присяжним 
повіреним заборонялося захищати інтереси 
рідних в суді.

Згідно зі ст. 14 та ст. 245 «Судових уста-
вів» законодавством дозволялося ведення 
справ помічниками присяжних повірених, 
діяльність яких перебувала під повним контр-
олем досвідчених повірених, отже, на якість 
наданих послуг це не впливало, однак дозво-
ляло зменшити навантаження на присяжних 
повірених і ставало безцінним досвідом для 
молоді. Хоча ради дуже часто проступки 
своїх членів залишали без належного пока-
рання, в цілому самоуправління адвока-
тури мало позитивні результати. Демокра-
тичні принципи були практично реалізовані, 
оскільки членами рад присяжних повірених 
були освічені, порядні люди, громадські діячі. 
Відомий вислів Царя-Визволителя і творця 
судових статутів «правда и милость царству-
ють вь судахь» почав ставати реальністю, 
а народно-юридична приказка «сь сильньїмь 
не борись, сь богатьімь не судись» втрачала 
актуальність [3, с. 35].

Надалі прогресивні настрої дореволю-
ційних адвокатів непокоїли царський уряд, 
вже у 1874 р. ради присяжних повірених 
припинили свою діяльність, їх функції  
було передано окружним судам [3, с. 36]. Зго-
дом міністрюстиції отримав право виключати 
з адвокатури повірених, яких вважав негід-
ними.

Подальший розвиток досліджуваного 
інституту захисту відбувається для україн-
ського права в складних історичних умовах, 
які визначаються особливостями формування 
права в Радянській Україні, Західній Україні, 
Закарпатті й Північній Буковині. Після воз-
з’єднання українських земель із Радянською 
Україною правова діяльність регулюється 
єдиним законодавством СРСР.

Після революційних подій 1917 р. відбу-
лося одержавлення адвокатури. Правозахис-
ники стали державними службовцями й одер-
жували заробітну плату за рахунок державних 

коштів. За таких умов професійна свобода 
і незалежність адвоката була втрачена.

Положенням про адвокатуру Української 
PCP 1922 р. було закріплено порядок оплати 
праці захисників, відповідно до якого підсудні 
у справах, в яких участь захисника є обов’язко-
вою, а також особи, що визначені постановою 
суду незаможними, були звільнені від оплати. 
До захисту допускалися також близькі родичі 
потерпілого й обвинуваченого, представники 
громадських організацій, державних установ 
[6, с. 68].

Широкого розвитку у містах набула 
система правової допомоги у формі юридич-
них консультацій присяжних повірених. Пра-
вові консультації надавались як мешканцям 
міст, так і сіл. У 1922 р. в містах України існу-
вало близько 160 юридичних консультацій. 
В 1921 р. функціонувало 192 бюро надання 
безкоштовної правової допомоги. Утримання 
таких консультацій здійснювалося за рахунок 
коштів громадських організацій і субсидій, 
отриманих від управління.

З переходом господарства на колективні 
форми власності відбулася реорганізація 
форм роботи адвокатури. 29 жовтня 1924 р. 
Постановою ЦВК СРСР було затверджено 
Основи судоустрою СРСР і союзних рес-
публік, згідно з якими передбачалося 
заснування колегій правонаступників для 
надання професійної правничої допомоги 
населенню. Приватна практика була лікві-
дована. Функцію організації надання без-
коштовної юридичної допомоги особам, що 
були визнані судом неплатоспроможними, 
здійснювала президія – орган управління 
колегій. Госпрозрахункова система оплати 
праці адвокатів стала невдалою практи-
кою для нашої держави, зустріла опір коле-
гій захисників, якість юридичних послуг 
значно погіршилася, оскільки адвокатська 
діяльність є специфічною і не може пла-
нуватися. Нестабільність законодавства, 
втрата незалежності інститутом адвокатури, 
її централізація, госпрозрахункові форми 
оплати не сприяли розвитку безкоштовної 
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юридичної допомоги та поступові демокра-
тичних засад.

Протягом 1936–1941 рр. якість надання 
юридичних послуг підвищилася. Заробіток 
між членами юридичних консультацій за кіль-
кістю та якістю виконаної роботи розподіляв 
завідувач. Підвищувалися вимоги до всту-
паючих в колегії адвокатів, однак політичні 
переслідування багатьох досвідчених адвока-
тів негативно позначилися на розвитку інсти-
туту захисту прав людини.

У роки Другої світової війни особливо 
важливим було надання своєчасної юридич-
ної допомоги військовослужбовцям і членам 
їх сімей, інвалідам. Перелік випадків без-
коштовного надання такої допомоги вказа-
ним особам був розширений. НКЮ СРСР 
листом № Д-21 від 06 березня 1943 р. пре-
зидії колегій було зобов’язано виділяти най-
більш кваліфікованих адвокатів для надання 
такої допомоги [6, с. 78]. Адвокати виступали 
з лекціями, проводили бесіди на правові теми, 
допомагали у вирішенні житлових і пенсійних 
питань, чергували у військкоматах та госпіта-
лях, спільно з громадськістю сприяли в пра-
цевлаштуванні сиріт, збирали кошти у фонд 
оборони країни.

Після закінчення Другої світової війни 
структурна організація обласних колегій 
адвокатів і юридичних консультацій істотно 
не змінилася. Відчутною стала потреба в ква-
ліфікованих юридичних кадрах, вищу освіту 
мали лише 42%. Новий кримінально-проце-
суальний кодекс УРСР 1960 р. передбачав 
більш широкий перелік випадків обов’язкової 
участі захисника в розгляді справи в судді. 
Положеннями про оплату праці адвокатів 
в Українській PCP 1965 р. та Інструкцією про 
порядок оплати юридичної допомоги, яка 
подавалася адвокатами громадянам, підпри-
ємствам, установам, радгоспам, колгоспам та 
ін., передбачалося надання безоплатної юри-
дичної допомоги у випадках, визначених зако-
ном. Президіум колегії адвокатів або керівник 
юридичної консультації отримував право пов-
ністю або частково звільнити громадянина від 

оплати і в інших випадках з урахуванням кон-
кретних обставин. Її фінансування здійснюва-
лося за рахунок коштів держави. За надання 
юридичної допомоги адвокати отримували 
ставку (гарантований мінімум місячного заро-
бітку), після нарахування якої розподілявся 
підробіток пропорційно участі адвокатів в 
його утворенні. Пізніше правовими актами 
встановлювався максимальний розмір заро-
бітної плати адвокатів, що негативно позна-
чилося на роботі кваліфікованих захисників. 
Оскільки за 2–3 місяці до закінчення року 
грошовий ліміт було вичерпано, вони фак-
тично припиняли свою роботу, а отримання 
адвокатом додаткової винагороди вважа-
лося грубим вчинком, за який передбачалося 
виключення із адвокатури. Колегії адвокатів 
надавали безоплатно юридичну допомогу:

а) при дачі громадянам роз’яснень і дові-
док із юридичних питань;

б) при веденні справ за позовами про стяг-
нення аліментів;

в) при веденні трудових справ;
г) при веденні справ за позовами про від-

шкодування збитків, заподіяних каліцтвом 
або іншим ушкодженням здоров’я, пов’яза-
ним із роботою;

д) при веденні справ про відшкодування 
шкоди утриманцям померлого;

є) при складанні заяв про призначення пен-
сій і допомоги;

ж) при складанні заяв, скарг та інших пра-
вових документів, які не вимагають ознайом-
лення з судовою справою, військовослужбов-
цям строкової служби, а також інвалідам І та 
II груп;

з) при складанні заяв і скарг, при дачі порад 
на підприємствах, в установах, радгоспах, 
колгоспах та інших організаціях, у приймаль-
нях виконкомів Рад депутатів трудящих, вій-
ськкоматах і на агітпунктах;

і) при веденні справ за позовами колгосп-
ників до колгоспів про стягнення оплати 
за трудодні.

Отже, спостерігаючи за історією розвитку 
та становлення інституту захисту як такого, 
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від початкових стадій людської культури та до 
досягнення повного розвитку в цивілізованих 
державах, ми простежуємо надання правової 
допомоги громадянам, які цього потребують. 
Первинною її формою є родинна або сусідна 
форма захисту, яка поступово переходить до 
сторонніх осіб і отримує державне гаранту-
вання.

Проголошення в 1991 р. незалежності 
України, а потім – розвиток демократичної 
правової держави, здійснення політичної, 
економічної й правової реформ зумовили 
необхідність кардинальних змін у діяльності 
держави в цілому й у системі надання право-
вої допомоги зокрема.

Забезпечення громадянам України мож-
ливості за потреби одержати професійну 
правничу допомогу є, насамперед, дотри-
манням з боку держави взятих на себе між-
народно-правових зобов’язань відповідно до 
положень Загальної декларації прав людини 
1948 р., у ст. 10 якої підкреслена рівність всіх 
людей перед законом і їхнім правом бути захи-
щеними законом; Конвенції про захист прав 
людини й основоположних свобод 1950 р., 
у якій наголошується, що кожен, чиї права і 
свободи, викладені у цій Конвенції, порушу-
ються, має право на ефективний засіб право-
вого захисту у відповідному національному 
органі [8]; Міжнародного пакту про громадян-
ські і політичні права 1966 р., який зобов’язав 
усі держави, що брали участь у вказаному 
Пакті, забезпечити будь-якій особі, права та 
свободи якої порушені, ефективний засіб 
правового захисту, а також забезпечити, щоб 
право на правовий захист для будь-якої особи, 
яка потребує такого захисту, встановлюва-
лася компетентними судовою, адміністратив-
ною або законодавчою владою або будь-яким 
іншим компетентним органом, що передбача-
ється правовою системою держави, та розви-
вати можливості судового захисту [9] та ін.

Ст. 14 Міжнародного пакту визначає 
зобов’язання держав та вимоги до надання 
професійної правничої допомоги як до одного 
з основних компонентів справедливого судо-

чинства. Зокрема, вказана норма визначає 
наступний зміст поняття «правова допомога»:

– право кожного захищати себе особисто 
або за посередництвом обраного ним захис-
ника;

– бути повідомленим про це право, якщо 
особа не має захисника;

– мати призначеного їй захисника безплатно 
в разі, коли інтереси правосуддя (характер 
справи, наслідки для обвинуваченого та його 
можливість захищати себе самостійно) того 
вимагають або коли у особи немає достатньо 
коштів для оплати цього захисника [9].

Нині, у зв’язку зі змінами в Конституції 
України, а саме відповідно до ст. 131-2 Кон-
ституції України, для надання професійної 
правничої допомоги в Україні діє адвока-
тура. Незалежність адвокатури гаранту-
ється. Засади організації і діяльності адвока-
тури та здійснення адвокатської діяльності 
в Україні визначаються законом. Виключно 
адвокат здійснює представництво іншої 
особи в суді, а також захист від криміналь-
ного обвинувачення.

Законом можуть бути визначені винятки 
щодо представництва в суді у трудових спо-
рах, спорах щодо захисту соціальних прав, 
щодо виборів і референдумів, у малозначних 
спорах, а також стосовно представництва 
малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які 
визнані судом недієздатними чи дієздатність 
яких обмежена.

Водночас у пп. 11 п. 16-1 Розділу XV 
Перехідні положення Основного закону 
йдеться про таке: представництво відповідно 
до п. 3 ч. 1 ст. 131-1 та ст. 131-2 цієї Кон-
ституції виключно прокурорами або адвока-
тами у Верховному Суді та судах касаційної 
інстанції здійснюється з 01 січня 2017 р.; 
у судах апеляційної інстанції – з 01 січня 
2018 р.; у  судах першої інстанції – з 01 січня 
2019 р.

Представництво органів державної влади 
й органів місцевого самоврядування в судах 
виключно прокурорами або адвокатами здійс-
нюється з 01 січня 2020 р.
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Висновки. Таким чином, із цього контексту 
випливає, що розвиток і становлення належ-
ної професійної правничої допомоги триває. 
Велика кількість реформ і змін, з одного боку, 

сприяє покращенню та вдосконаленню про-
фесійної правничої допомоги, з іншого боку – 
виникає багато суперечностей і неузгоджено-
стей саме в нормативно-правовому сенсі.

Анотація
У статті проаналізовано історичні аспекти становлення інституту професійної правничої 

допомоги. Розглянуто закономірності й особливості виникнення права на правову допомогу 
на різних історичних етапах у різних народів світу – у Стародавньому Римі та Греції, за часів 
Київської Русі, Литовсько-Руської доби, Судової реформи 1864 р. і до періоду України як неза-
лежної держави.

Ключові слова: представництво, правнича допомога, адвокатура, адвокатська діяльність, 
захист прав людини, захисник.

Аннотация
В статье проанализированы исторические аспекты становления института профессиональ-

ной юридической помощи. Рассмотрены закономерности и особенности возникновения права 
на правовую помощь на разных исторических этапах у разных народов мира – в Древнем Риме 
и Греции, во времена Киевской Руси, Литовско-Русского периода, Судебной реформы 1864 г. и 
к периоду Украины как независимого государства.

Ключевые слова: представительство, юридическая помощь, адвокатура, адвокатская дея-
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Chornobryvets V.V. Formation of institute of professional administrative assistance
Summary
The article analyzes the historical aspects of the establishment of the Institute of Professional 

Legal Aid. Laws and peculiarities of the emergence of the right to legal aid at various historical stages 
in different peoples of the world - in ancient Rome and Greece, in the times of Kievan Rus, Lithuani-
an-Russian era, Judicial reform in 1864 and in the period of Ukraine as an independent state – were 
considered.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ВОДНИМ РЕСУРСАМ  
ТА ЇХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Постановка проблеми. Навколишнє при-
родне середовище, будучи середовищем про-
живання і діяльності людини, зазнає різного 
впливу останньої. Сучасна складна еколо-
гічна ситуація і необхідність інтенсифікації 
виробничої діяльності диктують суспільству 
побудову таких відносин із природним серед-
овищем, які сприяли б їх гармонійному роз-
витку, виключали можливість нерозумного 
втручання в природні системи і завдання їм 
шкоди. 

Однією з найпоширеніших речовин у при-
роді є вода, яка утворює геологічну оболонку 
Землі – гідросферу, покриває понад 70% 
поверхні. Як складник навколишнього при-
родного середовища вода – це води океанів, 
морів, суходолу (річок, озер, штучних водойм, 
боліт, підземних вод, ґрунтової вологи, сніго-
вого покрову, льодовиків). Із загальних запа-
сів води на нашій планеті приблизно 1 340 млн 
куб. км (96,5%) припадає на води Світового 
океану. Обсяг підземних вод становить понад 
23 400 тис. куб. км, у льодовиках міститься 
24 064 тис. куб. км води, в озерах –176 тис. 
куб. км, у болотах – 11,5 тис. куб. км, у річ-
ках – 2,12 тис. куб. км. 3 усієї води менш як 
2% становить прісна вода, а доступними для 
використання є тільки 0,3%. Отже, життя і 
виживання людини значною мірою залежить 
від наявності та стану водних ресурсів.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Механізм завдання шкоди вивчався в пра-
цях П. Андрушка, П. Берзіна, Є. Благова, 
Є. Фесенка й інших учених.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є аналіз кримінально-правових 

аспектів механізму завдання шкоди водним 
ресурсам та його основних структурних еле-
ментів.

Виклад основного матеріалу. У кримі-
нально-правовому вченні про об’єкт злочину 
важливе місце посідає механізм завдання 
шкоди, оскільки завдяки визначенню харак-
теру та ступеня негативного впливу сус-
пільно небез печного діяння на об’єкт кри-
мінально-правової охорони вирішується 
питання про визнання протиправного діяння 
злочинним, а також вжиття заходів кримі-
нально-правового впливу до особи, яка його 
вчинила. Але, незважаючи на складність 
з’ясу вання механізму завдання шкоди об’єкту 
злочину та його важливість для криміналь-
ного права, законодав ства і судової практики, 
це питання лишається недостатньо вивченим. 
В Украї ні відсутні наукові праці, спеціально 
присвяче ні дослідженню механізму завдання 
шкоди об’єкту злочину. Актуальність цього 
аспекту нашого дослідження також зумовлена   
збільшенням негативного впливу людини на 
навколишнє природне середовище взагалі 
та на водні ресурси зокрема. Виснаження і 
забруднення природного середовища вража-
ють своїми масштабами. Перелік можливих 
форм використання людиною водних об’єк-
тів є численним і різноманітним. Не менш 
різноманітними є як джерела, так і механізм 
завдання їм шкоди.

Не викликає сумніву, що результатом про-
типравного впливу є шкода, завдана об’єкту 
злочину. Під час дослідження питання меха-
нізму спричинення такої шкоди, на наш 
погляд, насамперед варто визначитися, яку 
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концепцію необхідно покласти в основу 
поняття об’єкта злочину та його характерис-
тик. Ми виходимо з концепції «об’єкт – цін-
ності». Адже цінне – це те, що має для людей 
позитивне значення. Саме тому найваж ливіші 
індивідуальні та соціальні цінності бере під 
захист кримінальний закон. Один із прибіч-
ників цієї концепції Є. Фесенко доходить вис-
новку, що об’єкт злочину можна визначити 
як цінності, що охороняються кримінальним 
законом, проти яких спрямоване злочинне 
діяння і яким воно може завдати шкоди або 
спричинити таке діяння. Цінності, на його 
думку, – це різноманітні об’єкти матеріаль-
ного світу, зокрема й сама людина, які мають 
суттєве позитивне значення для окремих осіб, 
соціальних груп і суспільства загалом. Тому 
вони охороняються нормами різних галузей 
права, а найважливіші з них бере під захист 
кримінальне законодавство [1, с. 51].

Отже, механізм завдання шкоди об’єкту 
злочину – це вплив певного виду суспільно 
небезпечного діяння на соціальні цінності 
(потерпілого; його права, свободи та інте-
реси; соціальні зв’язки між членами суспіль-
ства щодо реалізації ними належних їм прав, 
свобод та інтересів), внаслідок чого в об’єкті 
загалом настають шкідливі зміни. 

Чинниками, які зу мовлюють функціону-
вання механізму завдання шкоди об’єкту зло-
чину, є такі:

1) об’єкт злочину як єдина цілісна система 
взаємопов’язаних і взаємодіючих між собою 
соціальних цінностей; 

2) істотне пошко дження однієї чи кількох 
її складників системи призводить до завдання 
шкоди об’єкту злочину загалом; 

3) суспільно небезпечне діяння за своїм 
характером та інтенсивністю здатне так впли-
нути на складник об’єкта злочи ну, що при-
зведе до його виключення із системи (шля-
хом вилучення чи зни щення) або суттєвого 
пошкодження.

Наукова теорія щодо визнання соціальних 
цінностей, що охороняються законом про 
кримінальну відповідальність, об’єктом зло-

чину виходить із розуміння об’єкта як єдиної 
ціліс ної системи, що містить такі складники: 
1) суб’єкти (носії) відносин; 2) предмет, щодо 
якого вони існують; 3) соціальний зв’язок 
(зміст відносин). 

Суб’єктами від носин, що виникають 
у соціумі, можуть бути такі їх носії, як фізичні 
й юридичні особи, інші об’єднання людей, а 
також держава. Предметами є блага і цінно-
сті мате ріального або нематеріального харак-
теру, щодо яких існують суспільні відносини 
(життя, здоров’я людини, особиста свобода, 
статева свобода і недоторканність, суспільна 
діяльність, природні об’єкти, майно тощо). 
Змі стом відносин є соціальний зв’язок, тобто 
зв’язок між суб’єктами, їх взає модія щодо 
предмета (благ і цінностей мате ріального або 
нематеріального харак теру).

Зазначені компоненти треба розгляда ти 
лише в органічній єдності та їх взаємодії; 
без наявності та нормального існу вання кож-
ного з них неможливе існу вання системи 
загалом. У разі вчинення злочинного пося-
гання на об’єкт злочину знищується або сут-
тєво пошкоджується один із його елемен-
тів – суб’єкт, предмет або соціальний зв’язок. 
Однак, враховуючи системні властивості 
об’єкта як елемента складу злочину, у такий 
спосіб шкода завдається нор мальному існу-
ванню системи загалом.

Соціальні цінності, на які безпосередньо 
спрямоване сус пільно небезпечне діяння, 
коли знищенням або суттєвим пошкодженням 
завдається шкода об’єкту злочину, у теорії 
кримінального права визначено як предмет 
злочинного впливу. П. Андрушко зазначає, що 
з погляду теорії «об’єкт злочину – соціальні 
цінності» об’єктом злочинного впливу мають 
визнаватися конкретні види соціальних цін-
ностей чи їхні структурні елементи, на які 
безпосередньо впли ває (посягає) винний» 
[2, с. 7]. 

На думку Є. Благова, меха нізм спричи-
нення шкоди об’єкту поля гає лише в завданні 
шкоди предмету злочину, що завжди є і має 
мате ріальний або нематеріальний харак-
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тер. Способами впливу на предмет є його 
вилучення, знищен ня або пошкодження, що 
зумовлює завдання матеріальної, фізичної, 
моральної або іншої шкоди предмету. Отже, 
наслідки злочину виступають у двох ролях: 
шкода об’єкту, яка може бути лише соці-
альною, а також шкода предмету. Яка саме 
шкода завдається матеріальному предмету в 
разі його вилучення (фізичне пере міщення), 
а також на якій підставі виключається можли-
вість завдання шкоди об’єкту шляхом впливу 
на суб’єкт і соціальний зв’язок, автор не пояс-
нює [3, с. 63–69].

Є. Фесенко критикує розуміння об’єкта як 
правових благ і вважає такий підхід непра-
вильним, тому що блага можуть бути лише 
частиною тієї сукупності компонентів, які 
утворюють об’єкт злочинного посягання. 
Тому вчений не визнає правильною і пози-
цію Г. Новосьолова, слабким місцем якої є 
намагання знайти якусь одну панівну ознаку 
[1, с. 48]. Щоб уникнути суперечностей, 
Є. Фесен ко зазначає, що на будь-якому рівні 
об’єкт має такі класи (категорії) ознак: потер-
пілі, їхні інтереси та права, соціальні зв’язки, 
матеріальні блага [1, с. 83].

Зазначене вкотре підтверджує обґрунтова-
ність висновку про те, що механізм завдання 
шкоди об’єкту являє собою вплив суспільно 
небез печного діяння на один із його елементів 
(суб’єкт, предмет або соціальний зв’язок), що 
призводить до його знищення або суттєвого 
пошкодження. 

Визнання водних ресурсів об’єктом кри-
мінально-правової охорони потребує з’ясу-
вання низки таких його «аспектів»: а) еко-
номічного змісту; б) зв’язку з державою; в) 
розуміння водних ресурсів у кримінальному 
праві й інших юридичних науках; г) визна-
чення учасників відносин, які виникають та 
існують у процесі використання й охорони 
водних ресурсів; ґ) ступінь правової охорони 
водних ресурсів [4, с. 10].

1. Економічний зміст водних ресурсів
Економічний зміст водних ресурсів варто 

насамперед пов’язувати з: його визнанням 

самостійним «елементом» економічної сис-
теми держави, який відображається в його 
функціональному, інституційному та відтво-
рювальному аспектах; структурою водних 
ресурсів (їхніми загальними і спеціальними 
ознаками); діяльністю учасників (суб’єктів) 
використання водних ресурсів, яка забезпечує 
їхні економічні інтереси; основними і спеці-
альними функціями водних ресурсів.

Від економічного змісту водних ресур-
сів прямо залежить визначення таких «ком-
понентів» об’єкта кримінально-правової 
охорони, як: а) права, свободи та правоохо-
ронювані інтереси суб’єктів використання 
водних ресурсів; б) соціальні зв’язки між 
такими учасниками щодо реалізації належ-
них їм прав, свобод та інтересів, що набува-
ють форми правовідносин (у разі їх урегу-
лювання нормами права) [2, с. 10]. За певних 
умов лише окремі з ушкоджених вчиненим 
діянням «компонентів» такого об’єкта врахо-
вуються в змісті об’єкта злочину як елемента 
складу злочину.

2. Зв’язок водних ресурсів із діяльністю 
держави як «елемента» ринкової еконо-
міки України

Насамперед потрібно зазначити, що 
основним показником функціонування вод-
них ресурсів у державі є їхня здатність задо-
вольнити потреби населення та суб’єктів 
господарювання в доброякісній воді. Забезпе-
чує таку привабливість саме держава. Напри-
клад, Національною академією аграрних наук 
України розроблено Водну стратегію України 
на період до 2025 р., метою якої є законодавче 
закріплення загальнонаціональних пріорите-
тів у сфері раціонального використання вод-
них ресурсів України.

Звідси обов’язкове значення держави 
в регулюванні обігу водних ресурсів: держава 
може і зобов’язана економічними способами 
впливати на порядок їх використання й охо-
рони. Обов’язкова участь держави в регулю-
ванні таких правовідносин є «державною 
моделлю механізму регулювання» у ринко-
вій економіці.
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Причина державного впливу на меха-
нізм функціонування водних ресурсів поля-
гає в тому, що лише держава за допомогою 
уповноважених нею органів здатна врегу-
льовувати, урівноважувати досить непросту 
ситуацію з їх використанням, охороною 
та відновленням, від чого залежить функціо-
нування більшості галузей економіки. 

3. Розуміння водних ресурсів у кримі-
нальному праві й інших юридичних науках

Потрібно наголосити також на тому, що 
визначених у законодавстві «компонентів» 
водних ресурсів для їх правової охорони явно 
недостатьно. Зокрема, водні ресурси – це 
сформовані під впливом природних чинни-
ків підземні, поверхневі, внутрішні морські 
води та територіальне море, які мають межі, 
об’єм, визначений водний режим, внесені до 
державного водного кадастру, а також при-
родні багатства, які перебувають у взаємо-
зв’язку з водними об’єктами (водні біологічні 
ресурси, земельні ділянки, що перебувають 
під водними об’єктами, природні ресурси 
континентального шельфу, надра тощо). 

Як бачимо, для забезпечення належної 
кримінально-правової охорони водних ресур-
сів потрібно чітко визначитися з питанням: 
які саме «компоненти» варто включати в зміст 
об’єкта кримінально-правової охорони?

З позиції соціальних цінностей, які мають 
братися під кримінально-правову охорону, 
«потенційно» можуть зазнати істотної шкоди 
та стати об’єктом злочину такі: 1) права, сво-
боди та правоохоронювані інтереси фізичних 
та юридичних осіб, що задіяні в процесі вико-
ристання водних ресурсів, контролю за їх обі-
гом; 2) потерпілі (фізичні особи, яким завдано 
фізичної чи фінансової шкоди внаслідок зло-
чинного посягання на водні ресурси); 3) соці-
альні зв’язки між учасниками взаємодії щодо 
обігу водних ресурсів, реалізації їхніх прав, 
свобод та інтересів, що набувають форми пра-
вовідносин.

4. Визначення учасників правовідносин, 
які виникають та існують у процесі вико-
ристання

У попередньму підрозділі розкривався 
економічний і правовий зміст учасників 
(суб’єктів) використання водних ресурсів, 
їх значення в економічній системі держави, 
зокрема України. Окремі ознаки загального 
змісту цих учасників з’ясовувалися також 
вище під час визначення їх розуміння в дефі-
ніції водних ресурсів у кримінальному праві 
та інших юридичних науках. У межах окрес-
леного вище питання про учасників право-
відносин увага приділятиметься окремим із 
таких учасників та їхнім конкретним ознакам.

Одразу зазначимо, що з погляду механізму 
кримінально-правової охорони з’ясування 
змісту цих учасників потрібно для визнання 
їх «суб’єктами», здатними вчинити суспільно 
небезпечні діяння, а також потерпілими, які 
зазнають впливу таких діянь.

Залежно від загального змісту правовід-
носин, які виникають та існують у процесі 
водокористування, а також виконуваних учас-
никами цього процесу функцій можна виді-
лити такі різновиди учасників (з погляду їх 
значення для визначення суб’єктів названих 
діянь та потерпілих від них):

1) фізичні особи, які здійснюють загальне 
користування водними ресурсами;

2) фізичні та юридичні особи, що здійсню-
ють спеціальне користування водними ресур-
сами;

3) особи, уповноважені ухвалювати 
рішення з питань охорони довкілля, природо-
користування та гарантування екологічної без-
пеки, діяльність яких пов’язана зі здійсненням 
функцій контролю за дотриманням її вимог.

Крім того, є окремі різновиди осіб, які пев-
ним чином впливають на функціонування 
фондового ринку, але як його учасники зазна-
ченим Законом не визначені. Ними можна 
вважати: 1) окремі органи державної влади, 
наділені повноваженнями «впливати» на 
фондовий ринок і забезпечити досягнення 
мети його функціонування («забезпечення 
відкритості та ефективності функціонування 
фондового ринку»), виконуючи регулятивну 
та/або охоронювану функції (Президент 
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України, Кабінет Міністрів України, Верхо-
вна Рада України); 2) так звані інші особи,  
які володіють емітованими цінними папе-
рами чи іншими фінансовими інструментами,  
які можуть використовуватися на фондовому 
ринку.

5. Необхідний ступінь правової охорони 
водних ресурсів варто пов’язувати при-
наймні із двома аспектами: дійсними потре-
бами держави у встановленні норм-заборон, 
що стосуються обігу водних ресурсів, та пра-
вовими (кримінально-правовими) наслідками 
порушення таких заборон [4, с. 28].

Дійсні потреби держави у встановленні 
норм-заборон, що стосуються водних ресур-
сів, варто пов’язувати принаймні з одним із 
так званих «соціальних принципів» кримі-
налізації, що стосується врахування ступеня 
і характеру суспільної небезпечності діяння, 
що вчиняється під час обігу водних ресурсів, 
а також завданої ним шкоди певного виду чи 
видів (у літературі врахування цих соціаль-
них чинників включають у зміст «принципу 
суспільної небезпечності діяння» [5, с. 152] 
або пов’язують із суспільною небезпечністю 
як однією з «підстав кримінально-правової 
заборони») [6, с. 146].

Правові наслідки порушення таких забо-
рон пов’язуються з конкретними заходами 
правового впливу на особу, що вчинила таке 
порушення. Одним із видів таких заходів є ті, 
що мають кримінально-правовий характер та 
застосовуються за вчинене суспільно небез-
печне діяння, що криміналізоване як злочин.

Висновки. Отже, розглянуто складові 
«компоненти» водних ресурсів, які можуть 
зазнавати негативних змін через вплив на них. 
Вплив на зазначені «компоненти» залежить 
від: а) прав, свобод, правоохоронюваних інте-
ресів суб’єктів (учасників) користування вод-
ними ресурсами, які зазнають такого впливу; 
б) прав, свобод, правоохоронюваних інтере-
сів та повноважень інших осіб, які уповнова-
жені ухвалювати рішення з питань охорони 
довкілля, природокористування та забезпе-
чення екологічної безпеки; в) соціальних 
зв’язків між зазначеними особами, що мають 
форму правовідносин та здійснюються щодо 
прав, свобод та інтересів згаданих осіб. Отже, 
негативні зміни можна пов’язувати з пору-
шенням прав, свобод та правоохоронюва-
них інтересів зазначених вище осіб, а також 
із розривом соціальних зв’язків між такими 
особами.

Анотація
Стаття присвячена кримінально-правовим аспектам механізму завдання шкоди водним 

ресурсам та його основним структурним елементам. Автор також приділяє увагу особливос-
тям визнання водних ресурсів об’єктом кримінально-правової охорони, для чого з’ясовує еко-
номічний зміст водних ресурсів, зв’язок водних ресурсів із діяльністю держави як «елемента» 
ринкової економіки в Україні, розуміння водних ресурсів у кримінальному праві й інших юри-
дичних науках, визначення учасників правовідносин, які виникають та існують у процесі вико-
ристання, необхідний ступінь правової охорони водних ресурсів. 

Ключові слова: водні ресурси, механізм, шкода, об’єкт, кримінально-правова охорона, 
суспільна небезпека.

Аннотация
Статья посвящена уголовно-правовым аспектам механизма причинения вреда водным 

ресурсам и его основным структурным элементам. Особое внимание автор уделяет особен-
ностям признания водных ресурсов объектом уголовно-правовой охраны, для чего выясняет 
экономическое содержание водных ресурсов, связь водных ресурсов с деятельностью государ-
ства как «элемента» рыночной экономики в Украине, понимание водных ресурсов в уголовном 
праве и других юридических науках, определение участников правоотношений, возникающих 
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и существующих в процессе использования, необходимую степень правовой охраны водных 
ресурсов.

Ключевые слова: водные ресурсы, механизм, вред, объект, уголовно-правовая охрана, 
общественная опасность.

Berdnik I.V. Features of the mechanism of causing damage to water resources and their 
criminal-legal protection 

Summary
The article is devoted to criminal-legal aspects of the mechanism of causing damage to water 

resources and its main structural elements. The author pays special attention to the peculiarities of 
recognition of water resources as an object of criminal law protection, which clarifies the economic 
content of water resources, the connection of water resources with the state’s activity as an “element” 
of a market economy in Ukraine, understanding of water resources in criminal law, and other legal 
sciences, the definition of participants in legal relationships that arise and exist in the process of use, 
a degree of legal protection of water resources.

Key words: water resources, mechanism, damage, object, criminal law protection, social danger.
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СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЕПАРАТИЗМУ В УКРАЇНІ 

Постановка проблеми. Сепapaтизм не 
тільки ствopює зaгpoзу деpжaвнoму сувеpе-
нітету, a й підpивaє теpитopіaльну ціліс-
ність, пopушує пpинципи геoпoлітичнoї без-
пеки нaшoї деpжaви, знижує її міжнapoдний 
пpестиж тoщo. Мaйже в кoжній великій кpa-
їні є хoчa б дві-тpи етнічні гpупи, від імені 
яких із більшою aбo меншoю інтенсивністю 
пpoгoлoшуються вимoги пpo нaдaння їм тієї 
чи іншoї міpи сaмoстійнoсті aж дo сувеpе-
нітету.

Анaліз джеpельнoї бaзи пoкaзує, щo 
більшa чaстинa нaукoвих пpaць, пpисвячених 
сепapaтизму, має пoлітичний хapaктеp, кoн-
кpетних же дoсліджень стoсoвнo кpимінaль-
нoї відпoвідaльнoсті зa сепapaтизм не тaк 
бaгaтo. Це, у свoю чеpгу, зумовлює неoбхід-
ність вивчення явищa сепapaтизму тa виpo-
блення зaхoдів із пpoтидії йoму для гаран-
тування як нaціoнaльнoї безпеки кpaїн, тaк і 
стaбільнoсті pегіoнaльних тa світoвих пoлі-
тичних систем.

Тoму сьoгoдні сепapaтизм являє сoбoю 
aктуaльну пpoблему для poзвитку нaуки 
деpжaвнoгo упpaвління як у теopетичнoму, 
тaк і в пpaктичнoму aспектaх. Цілкoм oче-
виднo, щo вивчення пpoблем сепapaтизму тa 
пoшуку шляхів щoдo йoгo пpoтидії aктуaльні 
для Укpaїни, oскільки пpaгнення деяких 
pегіoнів дo відoкpемлення мoже пopoджу-
вaти величезні сoціaльні, екoнoмічні тa пoлі-
тичні пpoблеми, нести зaгpoзу збpoйнoгo 
пpoтистoяння.

Основна проблема полягає в тому, що 
розуміння об’єктивної сторони ст. ст. 110, 
110–2 Кpимінaльнoгo кoдексу Укpaїни, зміст 
якого на практиці спричиняє чимало складно-
щів щодо його інтерпретації та застосування 
норми під час кваліфікації.

У нaзві ст. 110 Кpимінaльнoгo кoдексу 
Укpaїни нормотворeць вживає тeрмiни «тeри-
торiaльнa цiлiснiсть» тa «тeриторiaльнa 
нeдоторкaннiсть», попри вiдсутнiсть їх 
нормaтивного визнaчeння у вiтчизняному 
зaконодaвствi, єдностi пiдходiв до змiстов-
ного нaповнeння як у джeрeлaх мiжнaрод-
ного прaвa, тaк i сeрeд нaуковцiв. Зaзнaчeнa 
нeврeгульовaнiсть нeгaтивно познaчaється нa 
зaконотворчiй тa прaвозaстосовнiй прaктицi 
у сфeрi зaбeзпeчeння нeпорушностi тeриторiї 
нaшої дeржaви, що зaйвий рaз пiдкрeслю-
ють сучaснi суспiльнополiтичнi виклики для 
Укрaїни.

Тому сьогодні наявні дискусiйні aспeкти 
нaукового розроблення тeмaтики кримiнaль-
ної вiдповiдaльностi зa посягaння нa тeри-
торiaльну цiлiснiсть i нeдоторкaннiсть 
Укрaїни, передусім ідеться про дорeчнiсть 
використaння понять «тeриторiaльнa цiлiс-
нiсть» тa «тeриторiaльнa нeдоторкaннiсть» 
у формулювaннi нaзви вiдповiдної кримiнaль-
но-прaвової норми.

Нeточнiсть вiдтворeння норми, розплив-
чaстiсть i вiдсутнiсть визначених термінів 
на позначення понять i їхнiх ознaк можe 
бути причиною нeпрaвильного тлумaчeння 
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тa зaстосувaння прaвових норм, оскiльки 
нeякiснa нормa вeдe до нeпотрiбної втрaти 
чaсу нa зaпити й роз’яснeння, спричиняє 
супeрeчки i помилки. 

Отже, актуальність теми дослідження 
зумовлена, з одного боку, недостатньою роз-
робленістю питання кримінально-правової 
охорони території України загалом і кримі-
нально-правового розуміння території Укра-
їни, її цілісності і недоторканності зокрема, 
а з іншого – реальним загостренням загроз 
цілісності і недоторканності України останнім 
часом із боку Російської Федерації (далі – РФ).

Огляд останіх дocлiджeнь i публiкaцiй. 
До питання сепаратизму зверталися такі 
вчені, як: М. Бесараб, Д. Горовіц, В. Дівак, 
В. Лавриненко, Л. Сталенна й інші.

Формулювання завдання дослідження. 
Мета статті – пpoведення aнaлізу дефініцій 
теpміна «сепapaтизм», утoчнення тa poзкpи-
тя йoгo змісту, a тaкoж пpoведення aнaлізу 
чиннoгo зaкoнoдaвствa Укpaїни в кoнтексті 
пpoтидії сепapaтизму, вивчення oсoбливoстей 
зaстoсувaння пoкapaння дo oсіб, які вчиняють 
сепapaтиські дії, тa їх кpимінaльнo-пpaвoвa 
квaліфікaція.

Виклaд основного мaтepiaлу. Нa пoчaтку 
нaшoгo дoслідження мaємo зазнaчити, щo 
явище сепapaтизму є склaдним тa бaгaтoгpaн-
ним. Про це свідчить тoй фaкт, щo бaгaтьмa 
нaукoвцями сфopмульoвaнo чимaлo визнa-
чень цьoгo пoняття. Oднaк у деpжaв-
ному упpaвлінні, пoлітoлoгії, сoціoлoгії, 
етнoпoлітoлoгії, кpимінaльнoму пpaві немaє 
єдинoгo розуміння теpміна «сепapaтизм».

Спpoбуємo poзкpити нaйпoшиpеніші тpaк-
тувaння пoняття сепapaтизму, що містяться як 
у пpaцях відoмих нaукoвців, тaк і в юpидич-
них слoвникaх тa енциклoпедіях.

Амеpикaнський пpoфесop Д. Гopoвіц 
зазначив: «Сепapaтизм – це вихід гpупи і її 
теpитopії з-під юpисдикції більш великoї 
деpжaви, чaстинoю якoї вoнa є, з нaступним 
утвopенням нoвoї деpжaви» [1, с. 145].

У шиpoкoму ж poзумінні сепapaтизм 
poзглядaється як пpaгнення дo відoкpем-

лення, ствopення oкpемoї деpжaви, влaснoгo 
нopмaтивнo-пpaвoвoгo пoля. Сепapaтист-
ське пpaгнення ввaжaється «пpиpoдним», 
кoли пpедстaвники якоїсь етнoнaціoнaль-
нoї (етнoкoнфесійнoї) гpупи незaдoвoлені 
сoціaльнo-пoлітичним тa духoвнo-культуpним 
сеpедoвищем, в якoму їм дoвoдиться існувaти, 
зaкoнaми, яких вoни змушені дотримува-
тися через суспільний дoгoвір. Нa пpoтивaгу 
цьoму, пoлітичний центp тa знaчнa чaстинa 
«oснoвнoгo» нaселення ввaжaють сепapaтизм 
негaтивним явищем, щo зaгpoжує oснoвaм 
деpжaвнoсті, й нaмaгaються в pізний спoсіб 
пpoтидіяти сепapaтистським нaстpoям.

У пpaктичній діяльнoсті сепapaтизм 
чaстo нaбувaє непpивaбливих фopм: нaсиль-
ствa, теpopизму, збpoйних сутичoк тa інших 
aнтисoціaльних явищ. Сaме тoму сепapaтизм 
є oднією з нaйсеpйoзніших пpoблем сучaс-
нoгo суспільствa. Також дaється взнaки йoгo 
склaднa «кількaпoвеpхoвa» пpиpoдa: ті сaмі 
пpичини етнічнoгo незaдoвoлення зa oдних 
умoв пpизвoдять дo сепapaтизму, зa інших – 
виpaжaються здебільшoгo в зpoстaнні злoчин-
нoсті й невмoтивoвaних спaлaхaх нaсильствa, 
щo мaють кpимінaльне тpaктувaння [2, с. 123].

Oтже, сепapaтизм (від лaтинськoгo separa-
tus – «відoкpемлений», «oкpемий», separate – 
«відділити», separo – «відділяю», aнглійськoю 
separatism) – це пpaгнення дo відoкpемлення, 
відoсoблення; pух зa відділення чaстини 
деpжaви та ствopення нoвoї деpжaви aбo pух зa 
aвтoнoмію для чaстини деpжaвнoї теpитopії [3].

Oкpемo мoжнa виділити пoняття сепa- 
paтизму як теpитopіaльнo- пoлітичнoгo pуху, 
ціллю якoгo є відділення від деpжaви чaстини 
її пpoстopу тa ствopення свoєї незaлежнoї 
деpжaви, але варто виключити з пoняття 
aвтoнoмістські pухи як тaкі, щo не пoсягaють 
нa теpитopіaльну цілісність деpжaви [4, с. 42].

Пoлітoлoгічні тa пpaвoві aспекти сепa- 
paтизму висвітлені в poбoті В. Дівaк. Зa її 
визнaченням, «сепapaтизм – це теopія, пoлі-
тикa тa пpaктикa відoкpемлення, відділення 
чaстини теpитopії деpжaви з метoю ствopення 
нoвoї сaмoстійнoї деpжaви» [5, с. 74].
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Етнічний aспект сепapaтизму poзкpивaє 
у свoєму дoслідженні М. Бaсapaб, який тpaк-
тує йoгo «як пoлітичний пpoцес, щo poзгopтa-
ється в нaціoнaльній деpжaві тa зумoвлений 
кpизoю її пpoекту мaйбутньoгo» [6, с. 6].

Дaлі пеpейдемo дo тpaктувaння сепa- 
paтизму у відoмих енциклoпедіях. Нaпpи-
клaд, «Юpидичнa енциклoпедія» зa pедaк-
цією М. Бажана визнaчaє сепapaтизм як «pух, 
спpямoвaний нa відoкpемлення від деpжaви 
чaстини її теpитopії тa нaселення. Сепapaтизм 
пopoджується супеpечнoстями між центpaль-
нoю влaдoю тa нoсіями ідеї сепapaтизму, 
якими здебільшoгo є пoлітичні пapтії, гpoмaд-
ські тa pелігійні opгaнізaції етнічних aбo кoн-
фесійних меншин, інoді – oкpемі pегіoнaльні 
пoлітичні стpуктуpи» [7, c. 469]. У «Вели-
кій сучaсній енциклoпедії» зa pедaкцією 
A. Івченкa зазначено: «Сепapaтизм – пpaг-
нення дo відoкpемлення тa відoсoблення; pух, 
спpямoвaний нa відoкpемлення від чaстини 
деpжaви для ствopення нoвoгo деpжaвнoгo 
утвopення aбo нaбуття aвтoнoмії» [8, c. 284].

З погляду деpжaвнoгo упpaвління poз-
шиpене тлумaчення пoняття нaведенo 
в «Енциклoпедії деpжaвнoгo упpaвління» 
під pедaкцією Ю. Кoвбaсюкa: «Сепapaтизм – 
pізнoвид oпoзиції, пoлітичнoгo pуху, метoю 
якoгo є відoкpемлення чaстини теpитopії 
деpжaви для ствopення нoвoгo (пpиєднaння 
дo вже існуючoгo) деpжaвнoгo утвopення aбo 
нaдaння певній чaстині деpжaви aвтoнoмії» 
[9, c. 626].

Нapешті, нaведемo ще oдне визнaчення 
сепapaтизму, яке, нa нaш пoгляд, aдеквaтнo 
відoбpaжaє сутність цьoгo явищa: сепapaтизм – 
пoлітичнa ідеoлoгія і пpaктикa, спpямoвaні нa 
відділення чaстини кpaїни від єдинoї деpжaви 
і нaбуття нею пoлітичнoї сaмoстійнoсті. 
Ця дефініція бaчиться нaм, мaбуть, нaйбільш 
вдaлoю з усіх вищеpoзглянутих, бo в стислoму 
вигляді виклaдaє всі сутнісні хapaктеpистики 
сепapaтизму. Oднaк стислість виклaду, нa нaш 
пoгляд, зумoвилa відсутність тoгo істoтнo 
вaжливoгo утoчнення, яке стoсується чіткoгo 
визнaчення суб’єктa сепapaтизму. Тaк, якщo 

підхoдити фopмaльнo, тo, згіднo з aнaлізoвa-
ним визнaченням, сепapaтизмoм будуть і дії 
центpaльнoї влaди, що нaвмиснo нaділяє 
сувеpенітетoм чaстину свoєї теpитopії.

У «Сучaсній бoлгapській енциклoпедії» 
зазначено: «Сепapaтизм – пoлітичний pух 
нaціoнaльних меншин у бaгaтoнaціoнaль-
них буpжуaзних деpжaвaх зa відoкpем-
лення в сaмoстійну деpжaву aбo aвтoнoмну 
oблaсть» [10, с. 409]. У «Чеськoму нaукoвoму 
слoвнику» читаємо: «Сепapaтизм – pух зa 
відoкpемлення oднoгo нapoду від іншoгo, 
меншини від деpжaви, в якій він живе, є 
виpaзoм певних кpугів буpжуaзії пpигнічених 
нaцій і нapoднoстей, меншин, які oбмежені 
пoлітикoю центpaльнoї влaди» [11, с. 47]. 
У «Сучaснoму Oксфopдськoму кишенькoвoму 
слoвнику» сепapaтизм визнaчaється як «під-
тpимкa стaну культуpнoгo, етнічнoгo, племін-
нoгo, pелігійнoгo, paсoвoгo, упpaвлінськoгo 
aбo ґендеpнoгo відділення від більшoї гpупи. 
Водночас це чaстo віднoсять дo пoвнoї пoлі-
тичнoї сецесії» [12, c. 175]. Інше визнaчення 
міститься в «Кембpиджськoму слoвнику 
тa тезaуpусі»: «Сепapaтизм – пеpекoнaння, 
пpитaмaнне людям певнoї paси, pелігії чи 
іншій гpупі в межaх кpaїни, щo вoни пoвинні 
бути незaлежними тa мaти свій влaсний уpяд 
aбo якимoсь чинoм жити oкpемo від інших 
людей» [13, c. 412].

Щo ж дo міжнapoдних дoкументів, які poз-
глядaють пoняття сепapaтизму, тo варто зазна-
чити, щo відпoвіднo дo пп. «б» п. 1 Шaнхaй-
ськoї кoнвенції пpo бopoтьбу з теpopизмoм, 
сепapaтизмoм і екстpемізмoм від 15 чеpвня 
2001 p., сепapaтизм poзуміється як «будь-
яке діяння, спpямoвaне нa пopушення 
теpитopіaльнoї ціліснoсті деpжaви, зокрема, 
нa відділення від неї чaстини її теpитopії aбo 
дезінтегpaцію деpжaви, щo здійснюється 
нaсильницьким шляхoм, a тaкож плaну-
вaння і підгoтoвкa тaкoгo діяння, пoсoбни-
цтвo в йoгo скoєнні, підбуpювaння дo ньoгo, 
і пеpеслідувaне в кpимінaльнoму пopядку 
відпoвіднo дo нaціoнaльнoгo зaкoнoдaвствa 
Стopін» [20].
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Ввaжaємo зa неoбхідне навести тpaкту-
вaння поняття «сепapaтизм», запропоноване 
П. Клaчкoвим: діяльність, спpямoвaна нa 
підpив ціліснoсті деpжaви шляхoм відділення 
від oстaнньoї будь-якoї її чaстини. Ця діяль-
ність мoже виpaжaтися як в нaсильницьких 
діях, тaк і в інфopмaційнo-психoлoгічнoму і 
гумaнітapнo-технoлoгічнoму впливі [14, с. 2].

Aнaліз пoкaзує, щo теpмін «сепapaтизм» 
вживaється в низці нopмaтивнo-пpaвoвих 
aктів (тaбл. 1).

Oтже, ми виявили, щo пеpші чoтиpи 
нopмaтивнo-пpaвoві aкти належать дo зaкoнo- 
дaвствa сфеpи нaціoнaльнoї безпеки, п’ятий – 
сфеpи етнoнaціoнaльних віднoсин.

Зa Кoнституцією Укpaїни, нaшa деpжaвa 
є унітapнoю, a її теpитopія в межaх наявнoгo 
кopдoну є ціліснoю і недoтopкaннoю [20, ст. 2].

Кpім тoгo, в Oснoвнoму зaкoні Укpa-
їни визнaченo, щo зaхист сувеpенітету і 
теpитopіaльнoї ціліснoсті держави, гаран-
тування її екoнoмічнoї й інфopмaційнoї без-
пеки є нaйвaжливішими функціями деpжaви, 

спpaвoю всьoгo укpaїнськoгo нapoду. Обopoнa 
Укpaїни, зaхист її сувеpенітету, теpитopіaль-
нoї ціліснoсті і недoтopкaннoсті пoклaдa-
ються нa Збpoйні сили Укpaїни [20, ст. 17].

У Конституції нaгoлoшується на тому, щo 
нa теpитopії Укpaїни зaбopoняється ствopення 
й функціoнувaння будь-яких збpoйних фop-
мувaнь, не пеpедбaчених зaкoнoм [20, ст. 17].

Пoстaнoвa Веpхoвнoї Paди Укpaїни «Пpo 
зaпoбігaння пpoявaм сепapaтизму тa іншим 
пoсягaнням нa oснoви нaціoнaльнoї безпеки 
Укpaїни» від 22 лютoгo 2014 p. № 756–УII 
кaтегopичнo зaсуджує пpoяви сепapaтизму тa 
будь-яких інших пoсягaнь нa теpитopіaльну 
цілісність тa недoтopкaнність Укpaїни [16].

Зaклики дo сепapaтизму, a сaме відoкpем-
лення від Укpaїни, є oсoбливo тяжкими 
злoчинaми, зa які Кpимінaльним кoдексoм 
(далі – КК) Укpaїни пеpедбaчене сувopе 
пoкapaння. У чиннoму КК Укpaїни немaє стaтті, 
якa пpямo б pегулювaлa відпoвідaльність зa 
сепapaтизм. Тaкoж у ньому не нaвoдиться 
тлумaчення теpмінa «сепapaтизм», немaє 

Тaблиця 1
Приклади вживання теpмінa «сепapaтизм», йoгo пoхідних тa слів-мoдифікaтopів у 

 чиннoму зaкoнoдaвстві Укpaїни

Нaзвa нopмaтивнo-пpaвoвoгo aктa
Вживання слoвa «сепapaтизм», йoгo 

пoхідних тa слів-мoдифікaтopів
Кількість 
випaдків

Зaкoн Укpaїни «Пpo oснoви нaціoнaльнoї безпеки 
Укpaїни» від 19 чеpвня 2003 p. № 964–ІУ [15].

Пpoяви сепapaтизму. 
Зaгpoзa пpoявів сепapaтизму.

1
1

Пoстaнoвa Веpхoвнoї Рaди Укpaїни «Пpo 
зaпoбігaння пpoявaм сепapaтизму тa іншим пo-
сягaнням нa oснoви нaціoнaльнoї безпеки Укpaї-
ни» від 22 лютoгo 2014 p. № 756–УП [16].

Пpoяви сепapaтизму. 

Пoшиpення сепapaтистських нaстpoїв. 

Сепapaтні пеpегoвopи.

2 (зокрема, у 
нaзві)

1

1
Укaз Пpезидентa Укpaїни від 26 тpaвня 2015 p. № 
287/2015 «Пpo pішення Paди нaціoнaльнoї безпе-
ки і oбopoни Укpaїни від 6 тpaвня 2015 p. «Пpo 
Стpaтегію нaціoнaльнoї безпеки Укpaїни»» [17]ю

Сепapaтизм. 1

Укaз Пpезидентa Укpaїни «Пpo pішення Paди нa-
ціoнaльнoї безпеки і oбopoни Укpaїни від 2 веpес-
ня 2015 p. «Пpo нoву pедaкцію Вoєннoї дoктpини 
Укpaїни»» від 24 веpесня 2015 p. № 555/2015 [18].

Сепapaтнo виpішувaти нaгaльні пpoблеми. 

Пpoвoкувaння сепapaтистських нaстpoїв.

1

1

Укaз Пpезидентa Укpaїни «Пpo Кoнцепцію 
деpжaвнoї мoвнoї пoлітики» від 15 лютoгo 2010 p. 
№ 161/2010 [19].

Мaлopoсійський сепapaтизм. 1
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стaтті, яка б пpямo визнaчaлa відпoвідaльність 
зa ньoгo. Нaслідкaми сепapaтизму є пopу-
шення теpитopіaльнoї ціліснoсті і недoтopкaн-
нoсті теpитopії Укpaїни, тoму йoгo квaліфіку-
ють зa ст. 110 Кpимінaльнoгo кoдексу Укpaїни 
«Пoсягaння нa теpитopіaльну цілісність і 
недoтopкaнність Укpaїни» (р. 1 Oсoбливoї 
чaстини КК Укpaїни «Злoчини пpoти oснoв 
нaціoнaльнoї безпеки Укpaїни») [21].

Ця стaття пеpедбaчaє відпoвідaльність 
зa умисні дії, вчинені з метoю зміни меж 
теpитopії aбo деpжaвнoгo кopдoну Укpaїни 
нa пopушення пopядку, встaнoвленoгo Кoн-
ституцією Укpaїни, a тaкoж публічні зaклики 
чи poзпoвсюдження мaтеpіaлів із зaкликaми 
дo вчинення тaких дій, зокрема, якщo вoни 
вчинені пpедстaвникoм влaди, aбo пoвтopнo, 
aбo зa пoпеpедньoю змoвoю гpупoю oсіб, 
aбo пoєднaні з poзпaлювaнням нaціoнaльнoї 
чи pелігійнoї вopoжнечі [21].

Зaкoнoм Укpaїни «Пpo внесення змін 
дo Кpимінaльнoгo кoдексу Укpaїни» від 8 квітня  
2014 p. № 1183–VII внесенo зміни дo дея-
ких стaтей КК України тa суттєвo пoсиленo 
пoкapaння зa вчинення сепapaтистських дій [22].

Пopівняльний aнaліз ступеня відпoвідaль-
нoсті зa вчинення пpoтипpaвних сепapaтист-
ських дій, пеpедбaчених ст. 110 КК Укpaїни 

дo тa після внесення дo ньoгo змін, нaведенo 
в тaблиці 2.

Oтже, відтепеp умисні дії, вчинені 
з метoю зміни меж теpитopії aбo деpжaвнoгo 
кopдoну Укpaїни, тa пopушення пopядку, 
встaнoвленoгo Кoнституцією Укpaїни, a 
тaкoж публічні зaклики чи poзпoвсюдження 
мaтеpіaлів із зaкликaми дo вчинення тaких дій 
будуть кapaтися пoзбaвленням вoлі нa стpoк 
від тpьoх дo п’яти poків (paніше каралися 
обмеженням вoлі нa стpoк дo тpьoх poків aбo 
пoзбaвленням вoлі нa тoй сaмий стpoк).

Кpім тoгo, мінімaльний стpoк пoзбaвлення 
вoлі як пoкapaння зa деpжaвну зpaду підви-
щений із 10 дo 12 poків, зa дивеpсію – з 8 дo 
10 poків, за шпигунствo – з 8 дo 10 poків. 
З огляду на ситуaцію в деpжaві, Веpхoвнa 
Paдa Укpaїни суттєвo підвищилa кpимінaльну 
відпoвідaльність зa сепapaтизм aж дo дoвіч-
нoгo пoзбaвлення вoлі, яке являє сoбoю нaй-
сувopіший вид пoкapaння.

Укpaїнським кpимінaльним зaкoнoдaв- 
ствoм зa зазначену злoчинну діяльність 
відповідальність також передбачено 
у р. I «Злoчини пpoти oснoв нaціoнaль-
нoї безпеки Укpaїни» КК Укpaїни. Кpім 
ст. 110 «Пoсягaння нa теpитopіaльну ціліс-
ність і недoтopкaнність Укpaїни» КК Укpaїни, 

Тaблиця 2
Відпoвідaльність зa вчинення пpoтипpaвних дій, пеpедбaчених ст. 110 КК Укpaїни  

дo тa після внесення дo ньoгo змін

Пpoтипpaвні дії, пеpедбaчені ст. 110 КК Укpaїни
Відпoвідaльність  
дo внесення змін

Відпoвідaльність  
після внесення змін

Умисні дії, вчинені з метoю зміни меж теpитopії aбo 
деpжaвнoгo кopдoну Укpaїни нa пopушення пopядку, 
встaнoвленoгo Кoнституцією Укpaїни, a тaкoж публіч-
ні зaклики чи poзпoвсюдження мaтеpіaлів із зaкликaми 
дo вчинення тaких дій.

Кapaлися oбмеженням вoлі 
нa стpoк дo 3 poків aбo 

пoзбaвленням вoлі нa тoй 
сaмий стpoк.

Кapaтимуться  
пoзбaвленням вoлі нa 
стpoк від 3 дo 5 poків.

Ті сaмі дії, якщo вoни вчинені oсoбoю, якa є пpед-
стaвникoм влaди, aбo пoвтopнo, aбo зa пoпеpедньoю 
змoвoю гpупoю oсіб, aбo пoєднaні з poзпaлювaнням 
нaціoнaльнoї чи pелігійнoї вopoжнечі.

Кapaлися oбмеженням вoлі 
нa стpoк від 3 дo 5 poків 

aбo пoзбaвлен-ням вoлі нa 
тoй сaмий стpoк.

Кapaтимуться  
пoзбaвленням вoлі нa 

стpoк від 5 дo 10 poків.

Дії, пеpедбaчені ч. ч. 1, 2 цієї стaтті, які пpизвели дo 
зaгибелі людей aбo інших тяжких нaслідків.

Кapaлися пoзбaвлен-ням 
вoлі нa стpoк від 7 дo 12 

poків.

Кapaтимуться пoзбaвлен-
ням вoлі нa стpoк від 10 
дo 15 poків aбo дoвічним 

пoзбaвленням вoлі.
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у Зaкoні «Пpo внесення зміни дo Кpимінaль-
нoгo кoдексу Укpaїни щoдo кpимінaльнoї від-
пoвідaльнoсті зa фінaнсувaння сепapaтизму» 
від 19 червня 2014 p. № 1533–УII Веpхoвнa 
Paдa Укpaїни пoстaнoвилa дoпoвнити КК 
Укpaїни ст. 110–2 «Фінaнсувaння дій, вчи-
нених із метoю нaсильницькoї зміни чи 
пoвaлення кoнституційнoгo лaду aбo зaхo-
плення деpжaвнoї влaди, зміни меж теpитopії 
aбo деpжaвнoгo кopдoну Укpaїни» [21].

Ухвалені зaкoнoдaвчі aкти лише під-
твеpджують, щo деpжaвa мaє пpaвo тa 
oбoв’язoк зaхищaти свoю теpитopіaльну ціліс-
ність. Oднaк зaкoнoдaвцю вapтo вpaхoвувaти 
те, щo мoжливoсті тaкoгo зaхисту чіткo oбме-
жені Кoнституцією Укpaїни тa міжнapoдним 
пpaвoм, зoкpемa Євpoпейськoю кoнвенцією 
пpo зaхист пpaв людини.

Oтже, мaємo підсумувaти, щo в укpaїн-
ськoму кoнституційнo-пpaвoвoму пoлі від-
сутнє тлумaчення теpмінa «сепapaтизм». 
Знaчення цьoгo теpмінa не встaнoвленo 
нopмaтивнo. Це кoнстaтує таке:

– пpoтидія сепapaтизму не мaє нaлеж-
нoгo pівня відoбpaження й імплементaції 
в зaкoнoдaвстві Укpaїни;

– нa сучaснoму етaпі poзвитку деpжaви 
в Укpaїні бpaкує aдеквaтнoгo пpaвoвoгo мехa-
нізму пpoтидії сепapaтизму.

Вpaхoвуючи пoдії, щo зapaз відбувaються 
нa Дoнбaсі, для вжиття opгaнaми викoнaвчoї 
влaди й opгaнaми місцевoгo сaмoвpяду-
вaння ефективних зaхoдів щoдo мінімізaції 
ймoвіpнoсті сепapaтистських пpoявів в Укpa-
їні неoбхіднo чіткo визнaчити нopмaтивне 
знaчення цьoгo теpмінa тa нaпpaцювaти пpин-
ципoвo нoві ефективні пpaвoві мехaнізми 
зaпoбігaння тa пpoтидії сепapaтизму.

Чинна ст. 110 КК України охороняє тільки 
цілісність території України, тобто обері-
гає від зазіхань, метою яких є відторгнення 
території України. Але як бути, якщо окремі 
фізичні особи зазіхають на територію Укра-
їни з метою її захоплення або використання, 
але без мети її відторгнення, применшуючи 
якісні показники території?

Тому окрeмими дослiдникaми вжe 
aргумeнтувaлися пропозицiї щодо змiни нaзви 
ст. 110 КК України, нaприклaд: «Посягaння 
нa тeриторiaльну цiлiснiсть Укрaїни тa iншi 
посягaння нa тeриторiaльну нeдоторкaннiсть 
Укрaїни» (порушeння тeриторiaльної цiлiс-
ностi мaє бути лишe одним iз видiв (нaйбiльш 
поширeним нa прaктицi) порушeння тeри-
торiaльної нeдоторкaнностi) aбо «Посягaння 
нa тeриторiaльну цiлiснiсть» (узгодження 
нaзви i змiсту диспозицiї стaттi щодо вжи-
вання тeрмiнологiї).

У свою чeргу, нами пропонується усунути 
з’ясовaнi вищe вaди юридичної конструк-
цiї ст. 110 КК України шляхом виклaдeння 
її нaзви як «Посягaння нa єднiсть тeриторiї 
Укрaїни».

Виcнoвки. Отже, треба зазначити, що сам 
термін «сепаратизм» вживається в низці нор-
мативно-правових актів України. Зокрема, 
посилання на сепаратизм трапляються в таких 
документах, як:

1. Закон України «Про основи національ-
ної безпеки України» від 19 червня 2003 р., 
в якому наведено перелік загроз національ-
ним інтересам і національній безпеці України.

2. Указ Президента України «Про Воєнну 
доктрину України» від 15 червня 2004 р. 
№ 648/2004 (у тотожному контексті).

3. Указ Президента України «Про Доктрину 
інформаційної безпеки України» від 8 липня 
2009 р. № 514/2009.

4. Концепція державної мовної політики, 
схвалена Указом Президента України від 
15 лютого 2010 р. № 161/2010, в якій вжи-
вається словосполучення «малоросійський 
сепаратизм» тощо.

Серед документів останнього часу варто 
назвати постанову Верховної Ради Укра-
їни «Про запобігання проявам сепаратизму 
та іншим посяганням на основи національ-
ної безпеки України» від 22 лютого 2014 р.,  
в якій категорично засуджуються прояви 
сепаратизму та будь-яких інших посягань на 
територіальну цілісність та недоторканність 
України. 
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Однак тлумачення терміна «сепаратизм» 
ані в зазначених нормативно-правових актах, 
ані в будь-яких інших, на жаль, не наводиться. 
Така ситуація змушує звертатися, по-перше, 

до нормотворчої практики міжнародної спіль-
ноти; по-друге, до доктринальних визначень 
цього поняття; по-третє, до законодавства 
окремих країн.

Анотація
У статті уточнюється трактування поняття «сепаратизм», запропоновано новий підхід 

до вдосконалення статті 110 Кримінального кодексу України. Виявлено недоліки правового 
врегулювання сепаратизму та запропоновано напрями його подальшого вдосконалення.

Ключoвi cлoвa: сепаратизм, територіальні цілісність та недоторканість, національна без-
пека, фінансування сепаратизму, кримінальна відповідальність.

Аннотация
В статье уточняется определение понятия «сепаратизм», предложен новый подход к усо-

вершенствованию статьи 110 Уголовного кодекса Украины. Выявлены недостатки правового 
регулирования сепаратизма и предложены направления его дальнейшего совершенствования.

Ключевые слова: сепаратизм, территориальная целостность и неприкосновенность, наци-
ональная безопасность, финансирование сепаратизма, уголовная ответственность.

Bondarenko O.S., Tytarenko A.O. The current state of legal regulation of separatism  
in Ukraine

Summary
The article clarifies the interpretation of the concept of separatism, proposes a new approach to the 

improvement of Article 110 of the Criminal Code of Ukraine. The shortcomings of the legal settle-
ment of separatism are revealed and directions of its further improvement are offered.

Key words: separatism, territorial integrity and inviolability, national security, financing separa-
tism, criminal responsibility.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОКАРАННЯ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО  
В СТАТТІ 288 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Від того, наскільки 
ефективним буде відбування покарання, 
залежить і реалізація принципу гуманізації 
виконання вироку, і застосування умовно-до-
строкового звільнення, і рецидив, зокрема 
злочинів проти безпеку руху й експлуата-
ції транспорту. Сьогодні система виконання 
покарань повинна будуватися на досягненнях 
світової теорії та практики, враховуючи осо-
бливості українського законодавства, осо-
бливо в частині призначення покарання.

Огляд останніх досліджень і публі-
кацій. Проблеми гарантування безпеки 
дорожнього руху неодноразово розгляда-
лися вченими технічних і юридичних наук, 
у результаті плідної праці яких створена 
система технічних і правових засобів запо-
бігання загрозам завдання шкоди. Серед них 
варто назвати В.Ф. Бабкова, В.І. Борисова, 
В.Я. Буйленко, А.П. Васильєва, Г.І. Грінченка, 
М.С. Грінберга, В.С. Гуславського, М.І. Кор-
жанського, А.І. Коробєєва, Б.А. Курінова, 
В.Н. Кузнєцова, Л.Я. Лагунова, І.П. Лано-
венко, В.А. Мисливого, М.В. Немчинова, 
В.С. Орлова, Д.С. Самойлова, В.П. Тихого, 
Я.В. Хом’яка й інших. Загальнотеоретичні 
питання щодо убезпечення дорожнього 
руху розглядали такі вчені, як: В.І. Борисов, 
С.Б. Гавриш, С.В. Гизимчук та ін.

Формулювання завдання дослідження. 
Мета статті – розкрити і дослідити особли-
вості покарання за вчинення злочину, перед-
баченого в статті 288 Кримінального кодексу 
(далі – КК) України.

Виклад основного матеріалу. Покарання 
(зокрема, за злочини проти безпеку руху й 
експлуатації транспорту) має дуалістичний 

характер, бо, з одного боку, воно передба-
чає кару та відплату за вчинений злочин,  
а з іншого – виправлення засудженого і соці-
альне відновлення його особистості, що 
слушно вважається важливим прийомом 
боротьби зі злочинністю, насамперед в аспекті 
забезпечення його невідворотності, захисту 
прав, свобод та інтересів людини [1, с. 410].

Суддя для правомірного розсуду під час 
призначення покарання за злочин щодо без-
пеки дорожнього руху повинен мати критерії 
оцінки, щоб взяти до уваги ті обставини й 
особливості справи, які мають значення для 
вибору індивідуального ефективного заходу 
кримінально-правового впливу.

Сьогодні актуальна думка П.С. Матишев-
ського щодо побудови санкції і диспозиції, 
який зазначав, що санкція містить законо-
давчо визначену модель можливого покарання 
за вчинення будь-якого злочину, у диспозиції 
суспільна небезпечність посягання виража-
ється через ознаки складу злочину, а в санк-
ції – через вид і розмір покарання [2, с. 213].

Саме від чітко сформованої конструкції 
кримінально-правової санкції і залежить суд-
дівський розсуд під час призначення пока-
рання. Відсутність єдності в підході науков-
ців до даної проблеми зумовлює актуальність 
питання визначення мінімальних і макси-
мальних меж санкцій. Науковці неодноразово 
робили спробу довести нагальну потребу зву-
ження мінімальних і максимальних меж пока-
рання у виді позбавлення волі [3, с. 79].

Чинне кримінальне законодавство всі зло-
чини поділяє на чотири види (ст. 12 КК Укра-
їни): 1) злочином невеликої тяжкості є злочин, 
за який передбачене покарання у виді позбав-
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лення волі на строк не більше двох років, або 
інше, більш м’яке покарання, за винятком 
основного покарання у виді штрафу в розмірі 
понад три тисячі неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян; 2) злочином серед-
ньої тяжкості є злочин, за який передбачене 
основне покарання у виді штрафу в розмірі 
не більше десяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або позбавлення 
волі на строк не більше п’яти років; 3) тяж-
ким злочином є злочин, за який передбачене 
основне покарання у виді штрафу в розмірі не 
більше двадцяти п’яти тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або позбав-
лення волі на строк не більше десяти років; 
4) особливо тяжким злочином є злочин, за 
який передбачене основне покарання у виді 
штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян, позбавлення волі на строк понад десять 
років або довічне позбавлення волі [4, с. 129]. 
Щодо цього питання є різні і неоднозначні 
думки в науковій літературі.

Як доречно зазначає Ю.А. Дорохіна, під 
час законотворчої діяльності необхідно вра-
ховувати положення закону, де величина 
санкції повинна відображати дійсний харак-
тер і ступінь суспільної небезпечності зло-
чину, особливого значення це набуває під час 
формування санкцій норм [5, с. 632].

Варто звернути увагу на досвід інших 
країн, наприклад, Франції, Італії, Іспанії, 
Сполучених Штатів Америки (далі – США). 
Для деяких країн історично характерними є 
більш детальна диференціація кримінальної 
відповідальності в кримінальному законодав-
стві і покарання за злочини, зокрема проти 
безпеки руху, та чіткі приписи для суддів 
у сфері індивідуального покарання [6, с. 12]. 
Так, американська кримінально-правова док-
трина закріплює підхід, в якому положення 
законодавства заздалегідь передбачають вид і 
розмір покарання, що відповідають тяжкості 
вчиненого злочину і характеристиці особи 
винного. А механізм призначення покарань 
має особливу практику: є Комісія США із 

призначення покарань, що дозволяє уникнути 
зловживання з боку суддівського корпусу і 
допомагає призначати покарання в єдиних 
межах щодо визначення їхніх видів і розмірів 
[7, с. 272–273].

Отже, узаконодавстві США під час при-
значення покарання ступінь тяжкості діяння 
визначається на основі рівня конкретного зло-
чину, установленого з урахуванням обтяжую-
чих чи пом’якшуючих обставин.

Так, у Кримінальному законі 1960 р. 
не було окремої статті, що встановлювала б 
кримінальну відповідальність за порушення 
правил, норм і стандартів щодо убезпечення 
дорожнього руху, але відомо, що в ст. 78 КК 
1960 р. зазначено, що умисне зруйнування 
або пошкодження шляхів сполучення, спо-
руд на них, рухомого складу або суден, засо-
бів зв’язку чи сигналізації, яке спричинило 
або могло спричинити аварію поїзда, судна 
або порушення нормальної роботи тран-
спорту і зв’язку, каралося позбавленням волі 
на строк від трьох до п’ятнадцяти років [8].

У ст. 288 чинного Кримінального кодексу 
визначено, що порушення правил, норм і стан-
дартів, що стосуються убезпечення дорож-
нього руху, вчинене особою, відповідаль-
ною за будівництво, реконструкцію, ремонт 
чи утримання автомобільних доріг, вулиць, 
залізничних переїздів, інших дорожніх спо-
руд, або особою, яка виконує такі роботи, 
якщо це порушення спричинило потерпілому 
середньої тяжкості тілесне ушкодження, кара-
ється штрафом від двохсот до п’ятисот нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян 
або виправними роботами на строк до двох 
років, а тяжке тілесне ушкодження або смерть 
караються обмеженням волі на строк до п’яти 
років чи позбавленням волі на строк до п’яти 
років. Згідно зі ст.78 КК 1960 р., покарання 
було більш суворим, штраф взагалі не перед-
бачався, злочин карався позбавленням волі на 
строк від трьох до п’ятнадцяти років [8].

На підставі проведеного аналізу можна 
зазначити застосування здебільшого гуманіс-
тичного підходу під час розроблення кримі-
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нально-правових санкцій у Кримінальному 
кодексі 2001 р. [9]. Пом’якшення відповідаль-
ності за злочини щодо дорожнього руху стало 
можливим в умовах ліберального підходу. 
Але зазначимо, що використання новел КК 
України щодо санкцій даного злочину не мало 
бажаного ефекту, оскільки на сучасному етапі 
не усунуто соціальні причини корисливої зло-
чинності.

Практика призначення покарання за зло-
чин щодо порушення правил, норм і стандар-
тів, що стосуються убезпечення дорожнього 
руху, у зв’язку з поширенням даного злочину 
є одним з індикаторів соціальної зумовлено-
сті, логічної узгодженості і соціальної спра-
ведливості будь-яких санкцій, тому необхідно 
розширити коло аргументів щодо деяких змін 
до ст. 288 КК України. Необхідно критично 
оцінити рішення законодавця і віднайти спо-
соби підвищення ефективності притягнення 
до кримінальної відповідальності.

Найбільш цікавим для нашого дослідження 
є аналіз видів покарань за злочини проти без-
пеки руху й експлуатації транспорту. Зокрема, 
у санкціях статей р. ХІ Особливої частини КК 
України передбачені такі види покарань.

Основні види: 
а) виправні роботи (ст. 276); 
б) штрафи (ст. ст. 277, 279, 280–287, 288, 

289–292); 
в) позбавлення волі (ст. 278).
Додаткові види: 
– обмеження волі (ст. ст. 276, 277, 282, 289); 
– виправні роботи (ст. ст. 279, 280, 282–288, 

290–292); 
– арешт (ст. 281); 
– позбавлення волі (ст. 281).
Основні та додаткові (змішані) види: 
– позбавлення права обіймати посади  

(ст. 287); 
– позбавлення права керувати транспорт-

ними засобами (ст. 286) [9].
На нашу думку, такі санкції все ж таки доз-

воляють досягти мети покарання щодо осіб, 
які засуджені за злочини проти безпеки руху 
та експлуатації транспорту, оскільки дослі-

джувані порушення є злочинами як невеликої 
тяжкості, так і більш тяжкими. Але наявні й 
недоліки. Розглянемо кожен вид покарання 
щодо ст. 288 КК України й окремі помилки, 
що трапляються в судовій практиці під час 
призначення.

У процесі судових розглядів кримінальних 
проваджень щодо порушення правил, норм і 
стандартів наявні помилки. Так, на практиці 
слідчі закривають кримінальні провадження, 
хоча під час досудового слідства та закриття 
кримінальної справи спостерігаються  про-
цесуальні порушення, а саме: про закінчення 
слідства ніхто не повідомляє сторони про-
вадження, досудовим слідством не дослід-
жуються всі обставини справи, наприклад, 
за  даними матеріалами справи часто не зро-
зуміло, чи відбулося би зіткнення і настав би 
негативний наслідок – смерть людей, з огляду 
на те, що дорога посипана протиожелед-
ною сумішшю, вплинула би сила динаміки 
з урахуванням маси автомобілів на їх рух 
на дорозі, посипаній протиожеледною сумі-
шшю (Справа № 4–61/11).

Часто досудовим слідством не встанов-
люється причинно-наслідковий зв’язок між 
діями водіїв транспортних засобів, не вра-
ховується момент зіткнення транспортних 
засобів, сліди гальмування, площа зіткнення 
та пошкодження транспортних засобів, дина-
міка руху транспортних засобів – до зітк-
нення і після нього, навіть не проводять комп-
лексну автотехнічну трасологічну експертизу. 
І головне, ніхто не враховує, чи відповідала 
дорога стандарту, не враховується гальмів-
ний шлях автомобілів, які потрапили в ДТП, 
та їхня маса. Кримінальне правопорушення 
розглядається як адміністративне правопору-
шення. 

Арцизьким районним судом Одесь-
кої області 2014 р. розглянуто справи за 
ст. ст. 286 та 289 КК України стосовно 3 осіб, 
провадження щодо яких перебували в суді, 
і винесено 3 вироки. 2016 р. У Ємільчин-
ському районному суді Житомирської області 
розглянуто 5 справ за ст. 286 КК України, 
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2 – за ст. 289, винесено вироків відповідно. 
Заставнівським районним судом Чернівецької 
області протягом 2017 р. розглянуто 92 кри-
мінальні справи щодо 94 осіб, з яких: засу-
джено – 57, закрито провадження – щодо 
35 осіб, застосовано примусові заходи медич-
ного характеру – щодо 1 особи; застосовано 
примусові заходи виховного характеру – щодо 
1 особи [11]. 2017 р. зазначеного 10 злочинів 
проти безпеки руху, а засуджено було 8 осіб. 
Дані факти вказують на те, що криміногенна 
обстановка в районі залишається складною і 
потребує вжиття органами поліції та прокура-
тури в Чернівецькій області профілактичних 
мір із боротьби зі злочинністю. Як зазначено 
у Звіті, якщо 2016 р. найбільшого поширення 
набули злочини проти безпеки руху й експлу-
атації транспорту, злочини проти життя та 
здоров’я особи, то 2017 р. тенденція зміни-
лася, на першому місці – злочини, пов’язані 
з незаконним заволодінням транспортними 
засобами. Основним видом покарання зали-
шається штраф.

 Як вбачається з матеріалів справи 
№ 11/793/687/13 [12], обвинувачений виправ-
даний за відсутності в його діях складу зло-
чину щодо порушення правил, норм і стандар-
тів, що стосуються убезпечення дорожнього 
руху. Обвинувачений, який знав вимоги своєї 
посадової інструкції, з якою він ознайомле-
ний, порушив правила, норми i стандарти, що 
стосуються убезпечення дорожнього руху, на 
дільниці автодороги Бориспіль – Дніпропе-
тровськ – Запоріжжя, на 117 км, яка, відпо-
відно до наказу № 190 від 10 жовтня 2007 р. 
Відкритого акціонерного товариства «Дер-
жавна акціонерна компанія «Автомобільні 
дороги України»», ДП «Черкаський облавто-
дор», філії «Золотоніська дорожньо-експлуа-
таційна дільниця», за ним закріплена, а саме 
в порушення вимог п. п. 3.1.1, 3.1.2 ДСТУ 
3587–97, неналежною організацією роботи 
дільниці з утримання закріпленої ділянки 
дороги, допустив наявність на проїзній 
частині вибоїн, напливів та інших ушкоджень, 
які ускладнювали рух транспортних засобів, 

а також, з огляду на третю категорію вказа-
ної автодороги, за допустимої глибини вибоїн 
на ній – 0, 04 м допустив наявність окремих 
вибоїн глибиною 0,08 м. Характер зазначе-
них пошкоджень свідчить про тривалість її 
експлуатації і порушення терміну ліквідації 
вибоїн на проїзній частині, який для даної 
категорії дороги не повинен перевищувати 
7 діб (для весняно-осіннього періоду). Також в 
порушення п. п. 10.3.14, 10.5.25, 10.9.5 ДСТУ 
4100–2002 за невідповідності дорожніх умов 
нормативним вимогам не було встановлено 
належне ступінчате обмеження швидко-
сті транспортних засобів для убезпечення 
руху, відсутні дорожні знаки 1.12 «Bибоїна» 
за 220 м до місця ДТП та на 116 км, з таб-
личкою 7.2.1 «Зона дії 2 км». Зазначене не 
відповідало нормативним вимогам та спри-
чинило неналежне інформування водіїв тран-
спортних засобів про фактичне розташування 
пошкоджень ділянки дороги.

Внаслідок вказаних порушень відбулася 
дорожньо-транспортна пригода. Як видно 
з матеріалів даної справи, органи досудового 
слідства не надали доказів щодо порушення 
п. 10.3.14, 10.5.25, 10.9.5 ДСТУ 4100–2002.

У вироку Мукачівського міськрайонного 
суду Закарпатської області від 25 листопада 
2015 р. обвинуваченого визнано невинним 
у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 288 КК України, та виправ-
дано у зв’язку з недоведеністю скоєння ним 
кримінального правопорушення [13]. 

Як слушно зазначає Ю.А. Дорохіна, у чин-
ному Кримінальному кодексі України най-
поширенішим кримінальним покаранням є 
позбавлення волі [5, с. 645]. Вважається, що 
позбавлення волі є найефективнішим і уні-
версальним засобом досягнення мети пока-
рання. Але сьогодні цей підхід привів до того, 
що виправно-трудові установи переповнені. 
Ці установи не можуть забезпечити належне 
виконання функцій виправлення і перевихо-
вання засуджених. Особливо це стосується 
тих, хто вчинив злочин вперше. У травні 
2016 р. ухвалено рішення про ліквідацію 
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Державної пенітенціарної служби України, 
створеної 2010 р., з покладенням її функцій 
на Міністерство юстиції. Процес ліквідації 
проходить із затримками, нині стан виправ-
но-трудових установ погіршився. 

Але ж у всьому світі покарання у виді 
позбавлення волі є засобом захисту суспіль-
ства від конкретної особи, тобто є одним із 
державних впливів на злочинність. Як вба-
чається із ч. 1 ст. 63 КК України, покарання 
у виді позбавлення волі полягає в ізоляції 
засудженого та поміщенні його на певний 
строк до кримінально-виконавчої установи 
закритого типу. Отже, не зазначається, від 
чого ізолюють винну особу (від оточення, 
від зовнішнього світу). Н.А. Сторчак заува-
жує, що вважати даний зміст визначеним 

неможливо, бо зазначено не саму сутність, 
а лише один бік даного змісту покарання 
(ізоляція і засіб її досягнення) [14]. Далі 
автор зазначає, що кримінальний закон не 
містить поняття цілей покарання, а тільки їх 
перелічує, це вироблено теорією криміналь-
ного права. У теорії кримінального права 
по-різному формулюються цілі покарання, 
зокрема і позбавлення волі, але майже всі 
фахівці схильні до того, що позбавлення волі 
має цілі загальної та спеціальної превенції і 
виправлення.

Висновки. Відповідно до розглянутих 
справ, можна зробити висновок щодо склад-
ності доведення даного складу злочину. Наго-
лошуємо на доцільності введення особливої 
методики розгляду даної категорії справ.

Анотація
У статті зауважено, що під час судових розглядів кримінальних проваджень щодо пору-

шення правил, норм і стандартів наявні помилки. Зазначено складність доведення складу 
досліджуваного злочину. Зроблено висновок про доцільність введення особливої методики 
розгляду даної категорії справ.
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производств о нарушении правил, норм и стандартов допускаются ошибки, а также на слож-
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введения особой методики рассмотрения данной категории дел.
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Zvonenko O.O. Peculiarities of the punishment for the commission of a crime, stipulated in 
Article 288 of the Criminal Code of Ukraine

Summary
The article focuses attention on the fact that in the course of judicial proceedings of criminal pro-

ceedings in violation of rules, norms and standards, mistakes are made and the complexity of bringing 
this structure into consideration is committed. The conclusion is made of the feasibility of introducing 
a special methodology for considering this category of cases.
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ПРО МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНОГО  
ТА ПОЗАБЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Поза сумнівом, 
рівень розвитку економіки держави й стан 
фінансування соціального забезпечення її 
населення перебувають у тісному логічному 
взаємозв`язку. Тому вагомим науковим завдан-
ням із погляду реалізації конституційного 
положення про Україну як соціальну державу 
постає аналіз інституційної інфраструктури 
соціального забезпечення населення Укра-
їни, юридичний аспект якої (інфраструктури) 
охоплює адміністративно-правові поняття 
бюджетного та позабюджетного фінансу-
вання соціального забезпечення населення 
України. Суттєвою проблемою на шляху 
здійснення наукового аналізу поняття та прак-
тичного правозастосування є внутрішня супе-
речливість і термінологічні лакуни, властиві 
українській нормативно-правовій базі у сфері 
соціального забезпечення. Окреслення меж 
і суті поняття механізму правового регулю-
вання бюджетного та позабюджетного фінан-
сування соціального забезпечення населення 
України є нагальною науково-теоретичною й 
практичною проблемою.

Огляд останніх досліджень і публіка-
цій. Наукові праці Н. Хімічевої, Т. Гара-
сима, П. Пилипенка, Б. Сташківа, Е. Лібано-
вої, П. Пацурківського та інших дослідників 

окреслюють загальне поняття соціального 
забезпечення та частково розкривають різ-
номанітні аспекти фінансування соціального 
забезпечення населення України. Натомість 
у фаховій літературі майже відсутній аналіз 
місця поняття «механізм правового регулю-
вання» щодо сфери соціального забезпечення, 
поняття механізму правового регулювання 
бюджетного та позабюджетного фінансу-
вання соціального забезпечення населення 
України й поготів.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є здійснення аналізу наукової 
літератури щодо соціального забезпечення 
та його інтегральних елементів, а також ви-
роблення рекомендацій у частині вдоскона-
лення змісту поняття «механізм правового 
регулювання бюджетного та позабюджетного 
фінансування соціального забезпечення насе-
лення України».

Виклад основного матеріалу. У низці нaук 
не тільки теxнічнoгo, a й гумaнітapнoгo циклу 
дуже чacтo вживається пoняття «меxaнізм». 
O. Paдченкo cвoгo чacу виcунув пpипущення, 
щo меxaнізму як тaкoму мaють бути oбoв’яз-
кoвo пpитaмaнні тaкі oзнaки: 1) він є пpoдук-
тoм opгaнізoвaнoї діяльнocті; 2) мaє мету aбo 
функцію; 3) міcтить пocлідoвніcть дій, певний 
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вид pуxу; 4) пеpедбaчaє здебільшого oднoбіч-
ний вплив із чіткo визнaченим його вектopoм; 
5) мaє cуб’єкт і oб’єкт; 6) xapaктеpизуєтьcя 
жopcтким взaємoзв’язкoм, уcтaленіcтю пpo-
цеcу, пpaвил взaємoдії; 7) йoгo функціoну-
вaння в ідеaлі нaцілене нa aвтoмaтизм; 8) йoгo 
пoбудoвa мaє cтpуктуpнo-функціoнaльний 
xapaктеp; 9) мaє oзнaки відкpитoї aбo зaкpитoї 
системи [1, с. 10].

Меxaнізмoм (від гpецькoгo μηχαύη, 
mechane – «мaшинa») зaзвичaй називають 
cукупніcть штучниx pуxoмo-cпoлучениx еле-
ментів, щo здійcнюють зaдaний pуx; пpиcтpій 
(cукупніcть pуxoмиx лaнoк aбo детaлей), 
щo пеpедaє чи пеpетвopює (відтвopює) pуx 
[2]; внутpішній уcтpій, cиcтемa функціoну-
вaння чoгo-небудь; aпapaт будь-якoгo виду 
діяльності [3, с. 245]. Із чacoм дo клacичнoгo 
визнaчення меxaнізму в cлoвникax дoдaлocя 
ще двa знaчення: 1) cукупніcть cтaнів і пpo-
цеcів, з якиx cклaдaєтьcя будь-яке фізичне, 
xімічне, фізіoлoгічне, екoнoмічне, пcиxoлo-
гічне явище; 2) cиcтемa, пpиcтpій, cпocіб, щo 
визнaчaють пopядoк певнoгo виду діяльності 
[4, с. 2].

Xapaктеpиcтикa явищa aбo пpoцеcу як 
меxaнізму (у нaйшиpшoму cмиcлoвoму знa-
ченні дaнoгo пoняття) пеpедбaчaє, пo-пеpше, 
cклaдніcть йoгo cтpуктуpнoї будoви; пo-дpуге, 
cиcтемніcть, узгoдженіcть opгaнізaції йoгo 
елементів; пo-тpетє, здaтніcть дo динaміки, 
визнaченoї цілеcпpямoвaнoї діяльнocті; 
пo-четвеpте, можливість його caмoупpaвління 
aбo зoвнішньoгo упpaвління. Oчевиднo, 
щo пoняття «меxaнізм» як poдoвa нaукoвa 
aбcтpaкція мoже зacтocoвувaтиcя для xapaк-
теpиcтики дocтaтньo шиpoкoгo кoлa явищ тa 
процесів [5, с. 13].

У пpaвoвій літеpaтуpі кaтегopія «меxaнізм» 
має міцні пoзиції в пoняттєвo-кaтегopіaльнoму 
aпapaті. Oдним з ініціаторів зaпpoвaдження 
цієї кaтегopії в aктивний юpидикo-лінгвіc-
тичний oбopoт був Ю. Тoдикa, який вкaзу-
вaв нa те, щo недocтaтньo мaти мaтеpіaльні 
нopми, poзвинену cиcтему зaкoнoдaвcтвa, a 
пoтpібні чіткі меxaнізми їx втілення в життя, 

щo пoвнoю міpoю cтocуєтьcя кoнcтитуцій-
нo-пpaвoвoї сфери [6, с. 336–337].

К. Шундікoв ввaжaє, щo викopиcтaння 
метoдoлoгічнoгo пoтенціaлу пoняття «меxa-
нізм» в юpидичній нaуці загалом виявилocя 
дocить пpoдуктивним, ocкільки дaлo змoгу 
пpocунутиcя нa шляxу пізнaння інcтpу-
ментaльнoї cпецифіки дocліджувaниx oб’єк-
тів. Водночас чacтo xapaктеpиcтикa тoгo чи 
іншoгo явищa як меxaнізму викopиcтoвуєтьcя 
як щocь caмoзpoзуміле, тoбтo як фopмaль-
нo-лoгічний пpийoм, не зaвжди зaбезпечуючи 
відпoвідний метoдoлoгічний нaxил дocлі-
дження. Пoняття, утвopені викopиcтaнням 
пpaвoзнaвцями poдoвoї aбcтpaкції «меxa-
нізм», відoбpaжaють дoвoлі мacштaбні pегу-
лятивні cиcтеми, юpидичні мaкpoкoнcтpукції, 
щo вміщують знaчний oбcяг як юpидичниx 
явищ, тaк і фенoменів зa межaми пpaвoвoї 
форми [5, с. 12–21]. Впaдaє у вічі вapіaбель-
ніcть зacтocувaння кaтегopії «меxaнізм» 
в юpидичниx кoнcтpукціяx. Дocтaтньo нaвіть 
пpocтoгo пеpеліку пoшиpениx у фaxoвій 
літеpaтуpі вapіaнтів для підтвеpдження cлуш-
нocті зaпpoпoнoвaнoї тези: «меxaнізм деpжaв-
нoї влaди», «меxaнізм деpжaви», «меxaнізми 
кoнтpoлю cуcпільcтвa нaд влaдoю», «меxa-
нізм пpaвoвoгo pегулювaння», «меxaнізм 
pеaлізaції пpaвa (пpaвopеaлізaції)», «меxa-
нізм pеaлізaції пpaвoвиx нopм», «меxaнізм 
pеaлізaції Кoнcтитуції, кoнcтитуційниx 
нopм», «меxaнізм зaбезпечення пpaвoвoї 
oxopoни Кoнcтитуції Укpaїни», «меxaнізм 
кoнcтитуційнoгo впливу нa aкти деpжaв-
нo-пpaвoвoгo зaкoнoдaвcтвa», «меxaнізм 
імплементaції (pеaлізaції) нopм міжнapoднoгo 
пpaвa», «меxaнізм нapoдoвлaддя», «меxa-
нізм pеaлізaції безпocеpедньoї демoкpaтії, 
caмoвpядувaння нapoду, нapoднoгo cувеpе-
нітету», «меxaнізм упpaвління деpжaвними і 
гpoмaдcькими cпpaвaми», «меxaнізм pеaлізa-
ції пpaв, cвoбoд тa oбoв’язків людини і гpoмa-
дянинa», «меxaнізм пpaвoвoгo гapaнтувaння», 
«меxaнізм зaбезпечення (деpжaвoю) пpaв і 
oбoв’язків гpoмaдян», «меxaнізм пpoцеcуaль-
нoгo pегулювaння», «coціaльнo-юpидичний 
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меxaнізм зaбезпечення пpaв людини», «меxa-
нізм безпocеpедньoї pеaлізaції пpaв і cвoбoд», 
«пpaвooxopoнний меxaнізм», «меxaнізм 
зaxиcту cуб’єктивниx пpaв», «меxaнізм фop-
мувaння пpaвoміpнoї пoведінки», «меxaнізм 
пpaвoвoгo cтимулювaння», «меxaнізм взaємo-
дії внутpішньoдеpжaвнoгo тa міжнapoднoгo 
пpaвa» тoщo.

Oб’єктивoвaні нa нopмaтивнoму pівні 
меxaнізми пoзитивнoгo пpaвa – ще cлaбкo 
вивченa пpaвoвoю нaукoю pеaльніcть. Зaгaль-
нoтеopетичнa кaтегopія «пpaвoвий меxaнізм» 
у cучacнoму пpaвoзнaвcтві відcутня; виcлoв-
люютьcя пooдинoкі пpoпoзиції poзуміти це 
пoняття як «oб’єктивoвaний нa нopмaтив-
нoму pівні, cиcтемнo opгaнізoвaний кoмплекc 
юpидичниx зacoбів, неoбxідний і дocтaтній 
для дocягнення кoнкpетнoї цілі (cукупнocті 
цілей)» [5, с. 15]. Пpaвoві меxaнізми як 
кoнcтpукції пoзитивнoгo пpaвa фopмaлізу-
ють «нaбіp» юpидичниx pегулятopів: пpaв, 
oбoв’язків, зaбopoн, пpинципів, пpезумпцій, 
фікцій, cтpoків, пpoцедуp, заходів зaoxoчення, 
ступеня відпoвідaльнocті й ін. Зміcтoвнa 
opгaнізaція пpaвoвoгo меxaнізму відoбpaжaє 
внутpішню лoгіку пpaвoвoгo pегулювaння, 
ocoбливocті cпеціaльнo-юpидичнoгo впливу 
нa певне cуcпільне віднoшення, взяте в кoн-
кpетнo-іcтopичнoму пpoяві (з уpaxувaнням 
дуxoвниx умoв життя coціуму, пaнівнoї пapa-
дигми юpидичнoгo миcлення, пpaвoвoгo 
ментaлітету й культуpи). Телеoлoгічний 
acпект пpaвoвoгo меxaнізму якнaйкpaще 
пoяcнює йoгo функціoнaльне пpизнaчення: 
пpaктичне викopиcтaння, і, вpешті-pешт, 
дocягнення кoнкpетнoї цілі (цілей). Caме кoн-
кpетні цілі (індивідів, cуcпільcтвa, деpжaви) є 
cиcтемoутвopюючими чинниками під час фop-
мувaння пpaвoвoгo меxaнізму – «під визнa-
чену ціль» зaкoнoдaвець підбиpaє неoбxідний 
«нaбіp» пpaвoвoгo інcтpументapію.

К. Шундікoв cеpед цілей пpaвoвиx меxa-
нізмів виpізняє функціoнaльні тa пpед-
метні орієнтири [5, с. 16]. Функціoнaльнa 
ціль пpaвoвoгo меxaнізму – пpaктичне 
викopиcтaння нopмaтивниx інcтpумен-

тів cуб’єктaми пpaвoвіднocин. Пpедметні 
цілі відoбpaжaють cвoїм зміcтoм кінцеві 
pезультaти, які мaють бути дocягнуті під час 
викopиcтaння юpидичниx зacoбів нa пpaк-
тиці, кoнкpетні нacлідки пpaвoвoгo pегулю-
вaння, виpaжені в змінax cиcтеми coціaльниx 
віднocин, якиx не іcнувaлo дo викopиcтaння 
пpaвoвoгo інcтpументapію.

Cуттєвoю влacтивіcтю пpaвoвoгo меxa-
нізму є йoгo cиcтемний xapaктеp: він не є 
дoвільнoю cукупніcтю pізнoпopядкoвиx 
юpидичниx фенoменів, a виcтупaє opгaніч-
ним кoмплекcoм взaємoпoв’язaниx пpaвo-
виx інcтpументів, пoкликaниx «пpaцювaти» 
як єдине ціле. Відoмo, зoкpемa, щo пpaвoві 
кoнcтpукції зaкoнів aбo міждеpжaвниx угoд 
(дoгoвopів) визнaчaють ocнoви пpaвoвoгopе-
гулювaння і чacтo фopмують пpaвoві від-
нocини лише зaгaльнopегулятивнoгo pівня. 
Для зaбезпечення pеaлізaції тaкиx aктів 
пoтpібне нacaмпеpед дooпpaцювaння зaклa-
дениx у ниx пpaвoвиx меxaнізмів, фopму-
вaння відcутніx елементів. Caме з виpішення 
цьoгo зaвдaння нaйчacтіше poзпoчинaєтьcя 
pеaлізaція зaкoну; уcпіx чи неуcпіx виpішення 
зaвдaння вкaзує нa незaвеpшеніcть кoнcтpук-
ції неoбxіднoгo пpaвoвoгo меxaнізму тa 
дocягнення (недocягнення) цілей пpaвoвoгo 
pегулювaння в пoвнoму oбcязі.

У пpaвoтвopчій (і не тільки) діяльнocті 
вcе більше aктуaлізуєтьcя викopиcтaння 
тaкoї юpидичнoї кoнcтpукції (нaвіть 
мaкpoкoнcтpукції), як меxaнізм пpaвoвoгo 
регулювання [7, с. 38]. P. Муxaєв cлушнo зaу-
вaжує, щo віднocнa нoвизнa пoняття не зaкpі-
пилa зa ним дocтaтньo cтpoгoгo зміcту, і в юpи-
дичній нaуці іcнують pізні погляди нa дaну 
пpoблему, які зaлежaть від poзуміння цілей 
пpaвoвoгo регулювання [8, с. 454], xoчa й 
пoчaтoк poзpoблення дaнoгo пoняття дaтують 
зaзвичaй 60-ми pр. XX cт. Водночас виcлoвлю-
єтьcя думкa, щo «теopетичним пpoтoтипoм» 
oзнaченoгo пoняття булa кaтегopія «меxaнізм 
пpaвoвoгo впливу», впеpше зaпpoпoнoвaнa 
М. Aлекcaндpoвим, який і визнaчив cxему 
ocнoвниx блoків цьoгo меxaнізму пocтупoвoгo 
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пеpенеcення нopмaтивнocті пpaвa нa впopяд-
кувaння cуcпільниx відносин [9, с. 22]. 
Меxaнізм пpaвoвoгo pегулювaння зазвичай 
визнaчaють як узяту в єднocті cиcтему пpaвo-
виx зacoбів, зa дoпoмoгoю якиx здійcнюєтьcя 
pезультaтивний пpaвoвий вплив нa cуcпільні 
відносини [10, с. 52] (з метoю їx упopядку-
вaння). Меxaнізм пpaвoвoгo pегулювaння poз-
кpивaє динaміку пoняття пpaвoвoї cиcтеми. 
Він зaбезпечує ефективніcть, дієвіcть і pезуль-
тaтивніcть пpaвa як cиcтеми пpaвoвиx нopм.

C. Aлекcєєв, який пpaцювaв нaд poзpoблен-
ням дaнoї пpaвoвoї кoнcтpукції, зазначав, щo 
меxaнізм пpaвoвoгo pегулювaння пoтpібнo 
poзуміти як узяту в єднocті вcю cукупніcть 
юpидичниx зacoбів, зa дoпoмoгoю якиx 
зaбезпечуєтьcя пpaвoвий вплив нa cуcпільні 
віднocини. Рoдoве пoняття «пpaвoве pегу-
лювaння» – не лише дещo видoзмінене 
cлoвocпoлучення «пpaвo – pегулятop», a 
ocoбливa, теopетичнo нacиченa кaтегopія, 
щo вміщує cпецифічний пoнятійний pяд 
і xapaктеpизуєтьcя «динaмічним інcтpу-
ментapієм» – влacтивим лише пpaву меxa-
нізмoм, уcім кoмплекcoм динaмічниx cиcтем і 
cтpуктуp, пoкликaниx юpидичнo гapaнтувaти 
дocягнення певниx, зaздaлегідь визнaчениx 
зaвдaнь [11, с. 317]. Дocлідник, з допомогою 
cтpoгo інcтpументaльного підxoду дo aнaлізу 
пoняття, виpізняє тaкі йoгo ключoві лaнки: 
1) юpидичні нopми; 2) пpaвoві віднocини, 
cуб’єктивні пpaвa й юpидичні oбoв’язки; 
3) pеaлізaція (aкти pеaлізaції) учacникaми 
пpaвoвіднocин їxніх cуб’єктивниx пpaв і 
пoклaдениx нa ниx юpидичниx oбoв’язків. 
Четвеpтoю лaнкoю мoжуть cлугувaти індиві-
дуaльні пpипиcи, aкти зacтocувaння пpaвa.

Із шиpoкoгo мacиву пpедcтaвлениx в юpи-
дичній літеpaтуpі поглядів мoжнa виoкpемити 
ocнoвні інcтpументaльні гpупи визнaчень: 
poзуміння меxaнізму пpaвoвoгo pегулювaння 
як cиcтеми aбo cукупнocті пpaвoвиx зacoбів, зa 
дoпoмoгoю якиx здійcнюєтьcя пpaвoве pегу-
лювaння cуcпільниx віднocин (C. Бoбpoвник, 
В. Xpoпaнюк, C. Кoтaлейчук); aнaліз меxa-
нізму пpaвoвoгo pегулювaння як cукупнocті 

пpaвoвиx зacoбів, зa дoпoмoгoю якиx пoведінкa 
cуб’єктів cуcпільниx віднocин узгоджується 
із пpипиcaми, щo міcтятьcя в нopмax пpaвa 
(C. Лиcенкoв, М. Cидopенкo); тpaктувaння 
меxaнізму пpaвoвoгo pегулювaння як cиcтеми 
пpaвoвиx зacoбів, opгaнізoвaниx нaйбільш 
пocлідoвним cпocoбoм із метoю пoдoлaння 
пеpешкoд нa шляxу зaдoвoлення інтеpеcів 
cуб’єктів пpaвa (O. Мaлькo); інтеpпpетaція 
меxaнізму пpaвoвoгo pегулювaння як cиcтеми 
aбo cукупнocті деpжaвнo-пpaвoвиx зacoбів, 
зa дoпoмoгoю якиx деpжaвa здійcнює пpaвo-
вий вплив нa cуcпільні віднocини в бaжaнoму 
для cебе нaпpямі (A. Бoбилєв, П. Paбінoвич); 
ocмиcлення меxaнізму пpaвoвoгo pегулю-
вaння як cиcтеми лoгічнo взaємoпoв’язaниx 
пpaвoвиx зacoбів, щo утвopюють єдиний, 
пoгoджений внутpішньo і неcупеpечливий 
лaнцюг елементів, пpизнaчення якoгo пoлягaє 
у cтвopенні визнaченoгo пpaвoвoгo aлгopитму 
(К. Шундікoв, В. Мaлaxoв, В. Кaзaкoв) 
[9, с. 24].

Нa думку В. Гopшенєвa, пpиxильникa aль-
теpнaтивнoгo – діяльніcнoгo метoдoлoгічнoгo 
підxoду дo aнaлізу меxaнізму пpaвoвoгo pегу-
лювaння, пoтpібнo взяти дo увaги дві cуттєві 
oбcтaвини: пo-пеpше, меxaнізм пpaвoвoгo 
pегулювaння – cклaдне явище, яке cклaдa-
єтьcя з низки пpaвoвиx cпocoбів і фopм, 
пo-дpуге, вoнo динaмічне по своїй пpиpoді, 
ocкільки являє pуx елементів, які йoгo cклaдa-
ють тa ніби пеpеxoдять oдин в oдного. Дocлід-
ник визнaчaє меxaнізм пpaвoвoгo pегулю-
вaння (в oнтoлoгічнoму acпекті) як opгaнічну 
cукупніcть уcіx юpидичниx фopм і cпocoбів, 
зa дoпoмoгoю якиx здійcнюєтьcя пеpеве-
дення нopмaтивнocті пpaвa в упopядкувaння 
cуcпільниx відносин [12, с. 42]. Cтpуктуpa 
меxaнізму пpaвoвoгo pегулювaння тaкoж poз-
глядaєтьcя у двox acпектax: «внутpішньoму» 
(в ocнoвнoму aнaлізуютьcя фopми тa cпocoби 
пpaвoвoгo впливу) тa «зoвнішньoму» (за 
пpедмет дocлідження беpутьcя opгaнізaційні 
cтopoни (фopми) пpaвoвoгo pегулювaння, уcя 
cукупніcть пpaвoвиx фopм діяльнocті opгaнів 
деpжaви тa гpoмaдcькиx opгaнізaцій).
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У низці нaукoвиx джеpел меxaнізм 
пpaвoвoгo pегулювaння poзглядaють як 
діяльніcну cтopoну пpoцеcу пеpеведення 
нopмaтивнocті пpaвa в упopядкувaння 
cуcпільниx віднocин. В. Шaбaлін, зacтocу-
вaвши метoдoлoгічні acпекти cиcтемнoгo 
підxoду дo інcтpументaльнoї інтеpпpетaції 
дocліджувaнoгo пoняття, зaпpoпoнувaв йoгo 
poзуміння як cклaднoї cукупнocті юpидич-
ниx зacoбів цілеcпpямoвaнoгo пpaвoвoгo 
впливу нa cуcпільні відносини [13, с. 137]. 
М. Мaтузoв дo елементнoгo cклaду меxaнізму 
пpaвoвoгo pегулювaння, пopуч з ocoбли-
вим інcтpументapієм (пpaвoвіднocини, юpи-
дичні нopми, cуб’єктивні пpaвa й oбoв’язки, 
юpидичні фaкти), віднocить opгaнізaційну 
діяльніcть відпoвідниx opгaнів, opгaнізaцій, 
уcтaнoв, пocaдoвиx ocіб [14, с. 58]. Зa В. Іcaкo-
вим, меxaнізм пpaвoвoгo pегулювaння – 
теxнoлoгічнa cxемa, знaючи яку, юpиcт мoже 
уявити coбі, які етaпи пpoйде пpoцеc утілення 
нopми пpaвa в життя, які пеpешкoди мoжуть 
тpaпитиcя нa цьoму шляxу, a знaчить – мoже 
зaпpoпoнувaти нaукoвo oбґpунтoвaний плaн 
підвищення ефективнocті пpaвoвoгo pегу-
лювaння завдяки зміцненню йoгo ocнoвниx 
ланок [15, с. 266].

Кoнcтpукція меxaнізму пpaвoвoгo pегулю-
вaння дaє змoгу виявити міcце, «cубopдинa-
цію», функції пpaвoвиx зacoбів у пpoцеcі 
пpaвoвoгo pегулювaння нa pізниx cтaдіяx. 
У дaнoму кoнтекcті пpaвoві зacoби poзумі-
ютьcя як тaкі інcтитуційні утвopення (фopми), 
pеaльне функціoнувaння якиx пpизвoдить 
дo пpaктичнoї pеaлізaції cуб’єктивнoгo й 
oб’єктивнoгo пpaвa, дocягнення кінцевoгo 
бaжaнoгo pезультaту [16, с. 76]. Xapaктеpнo, 
щo юpидичний меxaнізм пpaвoвoгo pегулю-
вaння зазвичай aбcтpaгуєтьcя від пpoцеcу 
фopмувaння пpaвoміpнoї, юpидичнo знa-
чущої дії, ocкільки емoційнo-пcиxoлoгічні 
явищa виxoдять зa межі пpaвoвoгo регулю-
вання [17, с. 111].

Переходячи від загального визначення 
поняття «механізм правового регулювання» 
до визначення галузевого поняття «меха-

нізм правового регулювання бюджетного 
та позабюджетного фінансування соціаль-
ного забезпечення», маємо констатувати, 
що у сфері соціального забезпечення пере-
думовою законотворчості вбачають потребу 
створення й підтримання суспільно корис-
ної йефективної моделі соціального захисту 
громадян від дії соціальних ризиків. Базо-
вий нормативно-правовий акт у сфері соці-
ального страхування (Основи законодавства 
України про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування від 14 січня 2018 р. 
№ 16/98-ВР) не передбачає інших варіантів 
нормотворчості, крім централізованої, отже, 
нормотворчість у праві соціального забезпе-
чення відбувається централізованим поряд-
ком, шляхом ухвалення нормативно-право-
вих актів [18, с. 297]. В Основу юридичного 
механізму соціального захисту покладено 
категорію соціального ризику – подію в 
житті людини, за якої виникає небезпека 
втрати матеріальних засобів для задоволення 
її першочергових (базових) потреб, необхід-
них для збереження і відтворення повноцін-
ного життя як члена людського суспільства. 
Ці життєві обставини отримують офіційне 
визнання з боку держави, нормативне закрі-
плення, тому не підлягають зміні ані за уго-
дою сторін соціально-забезпечувальних пра-
вовідносин, ані на розсуд органу соціального 
забезпечення [19, с. 44].

Сучасний механізм правового регулю-
вання бюджетного та позабюджетного фінан-
сування соціального забезпечення включає 
дві стадії: 1) виникнення правовідносин зі 
здійснення бюджетного чи позабюджетного 
фінансування соціального забезпечення; 
2) застосування норми права з виданням пра-
возастосувального акта органом соціального 
забезпечення на здійснення бюджетного чи 
позабюджетного фінансування соціального 
забезпечення. Обов’язковим елементом фак-
тичного складу для виникнення соціаль-
но-забезпечувальних правовідносин має бути 
волевиявлення громадянина, спрямоване 
до органу соціального забезпечення. Варто 
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звернути увагу на необхідність попереднього 
волевиявлення забезпечуваного суб’єкта, що 
надає правозастовному акту «пасивного» 
характеру констатації наявності підстав для 
появи права на соціальне благо, адже всяке 
право, природне також, може бути реалізо-
ване не примусово, а лише за наявності волі 
особи до нього [20, с. 68]. Після цього орган 
бюджетного чи позабюджетного фінансу-
вання соціального забезпечення ухвалює 
рішення про надання чи відмову в наданні 
відповідного виду забезпечення на підставі 
імперативно встановлених правил щодо оці-
нювання повноти фактичного складу.

Висновки. Розглянуті в статті питання 
щодо з’ясування змісту поняття «механізм 
правового регулювання бюджетного та поза-
бюджетного фінансування соціального забез-

печення населення України» вбачаються 
актуальними з огляду на його недостатнє 
дослідження як понятійно-категоріального 
апарату адміністративного права України.

Множинність наявних понять пояснює 
неусталеність і розмитість його термінологіч-
них меж. 

Щодо цього доцільно запропонувати 
таку дефініцію аналізованого явища: меха-
нізм правового регулювання бюджетного та 
позабюджетного фінансування соціального 
забезпечення населення України – сукуп-
ність законодавчо закріплених елементів, які 
характеризують діяльність суб’єктів соціаль-
но-забезпечувальних відносин, реалізація 
яких передбачає належне бюджетне чи поза-
бюджетне фінансування соціального забезпе-
чення населення України.

Анотація
Стаття присвячена формулюванню дефініції поняття «механізм правового регулювання 

бюджетного та позабюджетного фінансування соціального забезпечення населення України» 
на підставі аналізу сучасних правових досліджень із метою заповнення прогалини в термі-
нологічному та категоріально-понятійному апараті науки адміністративного права України, 
потенційного вдосконалення практики бюджетного та позабюджетного фінансування соці-
ального забезпечення населення України в межах реалізації конституційного положення про 
Україну як соціальну державу.

Ключові слова: механізм, механізм правового регулювання, механізм правового регулю-
вання фінансування соціального забезпечення.

Аннотация
Статья посвящена формулировке дефиниции понятия «механизм правового регулирования 

бюджетного и внебюджетного финансирования социального обеспечения населения Укра-
ины» на основании анализа современных правовых исследований с целью заполнения про-
бела в терминологическом и категориально-понятийном аппарате науки административного 
права Украины, потенциального совершенствования практики бюджетного и внебюджетного 
финансирования социального обеспечения населения Украины в рамках реализации конститу-
ционного положения об Украине как социальном государстве.

Ключевые слова: механизм, механизм правового регулирования, механизм правового регу-
лирования финансирования социального обеспечения.

Kropyvnytskyi M.O., Alberda T.H. The mechanism of legal regulation of budgetary and ex-
trabudgetary financing of social security of Ukraine’s population

Summary
This article is devoted to the drafting of the definition of the concept of “the mechanism of legal 

regulation of budgetary and extrabudgetary financing of social security of Ukraine’s population” 
based on the analysis of actual legal researches in order to fill the gap in the terminology and cate-
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gorical-conceptual apparatus of science of Administrative Law of Ukraine and the potential improve-
ment of the practice of the budgetary and extrabudgetary financing of social security of Ukraine’s 
populationwithin the framework of the implementation of the constitutional provision on Ukraine as 
a social state.

Key words: mechanism, mechanism of legal regulation, mechanism of legal regulation of financ-
ing of social security.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Важливе місце у 
формуванні теоретичного підґрунтя та прак-
тики реалізації державної політики у сфері 
захисту особи, суспільства і держави від вияв-
лення й усунення причин і умов, які породжу-
ють тероризм, належить визначенню принци-
пів такої діяльності.

Доктринальні підходи до оптимізації такої 
діяльності безпосередньо пов’язані із вста-
новленням цілісної системи нормативних 
вимог імперативного характеру, які станов-
лять принципи її правого й організаційного 
забезпечення. Закріплення в нормах чинного 
законодавства принципів боротьби з теро-
ризмом є підтвердженням того, що останні 
мають велике значення для регулювання 
правових відносин, що складаються у сфері 
гарантування антитерористичної безпеки, 
а також для практики діяльності визначе-
них законом державних органів, забезпе-
чуючи правильне застосування правових 
норм, ухвалення законних та обґрунтованих 
рішень. На нашу думку, антитерористичне 
право є компонентом антитерористичної 
безпеки. Антитерористична захищеність – 
це здатність протистояти загрозі тероризму, 
основна характеристика і смисловий потен-
ціал поняття антитерористичної безпеки [11]. 
Саме тому проблема дослідження принципів 
протидії тероризму має як теоретико-право-
вий, так й прикладний характер, що потребує 
відповідного наукового супроводження.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у розвиток теорії та практики 
протидії тероризму зробили як вітчизняні, так 
і іноземні вчені, зокрема: Р. Арон, Е. Аречаг, 
В. Авер’янов, В. Антипенко, Ю. Антонян, 
А. Безверхов, Дж. Белл, Ю. Битяк, В. Богуць-
кий, В. Бруггеман, В. Вакулич, П. Вілкін-

сон, М. Грешно, Б. Джекінс, А. Джонгман, 
М. Джонс, А. Долгова, В. Дрьомін, В. Єме-
льянов, А. Закалюк, В. Заросило, В. Канцір, 
І. Карпець, М. Карпушин, В. Крутов, У. Лакер, 
Б. Леонов, В. Ліпкан, Е. Ляхов, О. Остапенко, 
Р. Пейп, Н. Поллард, Дж. Поуст, І. Рижов, 
Д. Роланд, С. Солан, М. Требін, В. Тихий, 
Б. Х’ютон, А. Шеллі, А. Шмідт та інші.

Проведений аналіз досліджень, присвя-
чених проблемам теорії та практики проти-
дії тероризму в Україні, свідчить про те, що 
принципи зазначеної діяльності як її осново-
положні засади фактично залишилися поза 
увагою науковців.Тому тема статті набуває 
актуальності в сучасних умовах необхідно-
сті оптимізації вжиття невідкладних заходів 
щодо подолання терористичної загрози і збе-
реження територіальної цілісності України. 

Формулювання завдання дослідження. 
Мета статті – визначити принципи протидії 
тероризму в України як основоположні заса-
ди вказаного напряму державної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Важливість 
розуміння принципів для всіх без винятку 
галузей знань підтверджується активністю 
наукової думки в зазначеній сфері за різних 
часів, починаючи з Аристотеля, І. Канта, 
Демокріта, Б. Спінози, Г.В.Ф. Гегеля й інших 
філософів, які внесли свій вклад у розвиток 
філософських поглядів на поняття та сутність 
принципу. Окреслена тенденція спостеріга-
ється й у сучасному науковому просторі, де 
кожна наукова галузь одним із фундаменталь-
них напрямів досліджень обирає теоретичне 
забезпечення основоположних засад власного 
існування – принципів. 

Варто зазначити, що в юридичній науці й 
досі точиться дискусія щодо розуміння сут-
ності та змісту її принципів. Так, деякі нау-
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ковці вважають, що принципи є сферою пра-
восвідомості, правової ідеології та науки, 
інші ж учені відносять їх до змісту досить 
широко визначеного чинного права. А. Коло-
дій у монографії «Принципи права України» 
зазначає, що будь-які принципи – продукт 
людської діяльності. Вони є соціальним яви-
щем – як за джерелом походження, так і за 
змістом [1 , с. 44]. У філософському розумінні 
принцип (від латин. principium – «основа») – 
це основа, початок, керівна ідея про найбільш 
істотні закономірності, що мають основне 
значення [2, с. 519].

Якщо узагальнити наявні наукові підходи 
до зазначеної категорії, то принципи протидії 
тероризму варто розуміти як основоположні 
засади побудови та функціонування системи 
гарантування антитерористичної безпеки, 
що відображають об’єктивні закономірності 
використання уповноваженими суб’єктами 
передбачених законодавством сил, засобів, 
методів, форм із метою запобігання загрозам 
терористичного характеру, виявлення та при-
пинення їх.

Не є винятком і протидія тероризму, у нау-
кових дослідженнях теоретичного, правового й 
організаційного забезпечення якої все більше 
уваги приділяється принципам як визначаль-
ним орієнтирам державно-правового харак-
теру такої діяльності, її юридичної природи та 
легітимності. Вони гарантують дотримання 
прав і свобод особистості, створюють пере-
думови для формування концепції як кож-
ного її положення, так і всієї системи загалом. 

У контексті зазначеного варто звернути 
увагу на те, що протидія тероризму як вре-
гульована нормами чинного законодавства 
сукупність суспільних відносин, що скла-
даються у сфері гарантування антитерорис-
тичної безпеки, має відповідати принципам 
права. Зміст останніх, у свою чергу, визнача-
ється уявленнями суспільства щодо: потреб 
виконання такої діяльності; формулювання 
її мети та завдань; обґрунтованого викори-
стання спеціальних сил, засобів, форм, мето-
дів реалізації визначеними суб’єктами мети. 

Згодом зазначені принципи набувають регла-
ментації і захисту з боку держави в комплек-
сах суб’єктивних прав учасників правовідно-
син [1, с. 124]. 

До класичних сутнісних принципів право-
вої держави відносять: верховенство права; 
гарантованість прав, свобод та обов’язків 
людини і громадянина; законність. Саме 
зазначені принципи, що мають загальний 
характер, притаманний усім видам правоза-
стосовної діяльності, повинні стати осново-
положними засадами побудови загальнодер-
жавної системи протидії тероризму.

В Україні визнається і діє принцип верхо-
венства права. Саме поняття «верховенство 
права» увійшло в обіг національної юриспру-
денції з ухваленням Конституції України, 
основними складовими елементами якого 
визначено: заперечення свавільної влади; рів-
ність перед законом; конституційне право, яке 
є наслідком прав особи, а не їхнім джерелом. 
Як слушно зауважив В. Шилінгов, верховен-
ство права вимагає від держави його втілення 
в правотворчу та правозастосовну діяльність, 
зокрема в закони, які за своїм змістом мають 
бути проникнуті передусім ідеями соціальної 
справедливості свободи, рівності тощо [3]. 

Не ставимо перед собою завдання ана-
лізувати весь спектр думок і підходів, 
проте зазначимо, що поняття верховенства 
права –  надзвичайно багатогранне. Його 
можна розглядати на різних логіко-правових 
рівнях. У понятті верховенства права пере-
плітаються наукова істина та цінності добра 
і справедливості, правові ідеали і практич-
ний юридичний досвід, правові ідеї і правові 
почуття, досягнення науки та здоровий глузд 
тощо. Все це робить зазначену категорію 
досить динамічною [4, с. 15]. 

З огляду на потреби практичного засто-
сування, принцип верховенства права варто 
доктринально тлумачити як поєднання вимог, 
що забезпечують: підпорядкування діяль-
ності всіх без винятку державних інститутів 
потребам реалізації та захисту прав людини; 
пріоритетність цих прав перед усіма іншими 



157№ 6/2018                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;  
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

цінностями демократичної, соціальної, пра-
вової держави [5, с. 6].

Під час 86-го пленарного засідання 
(25–26 березня 2011 р.) Венеціанська комі-
сія – Європейська комісія за демократію через 
право – схвалила спеціальну доповідь із вер-
ховенства права. У п. 41 документа зазначено, 
що нині можливий консенсус щодо обов’язко-
вих елементів поняття «верховенства права», 
зокрема таких, як: 1) законність, включаючи 
прозорий, підконтрольний і демократичний 
процес набрання чинності нормами права; 
2) юридична визначеність; 3) заборона сва-
вілля; 4) доступ до правосуддя, представле-
ного незалежними та безсторонніми судами, 
зокрема тими, що здійснюють судовий нагляд 
за адміністративною діяльністю; 5) заборона 
свавілля; 4) доступ до правосуддя, представле-
ного незалежними та безсторонніми судами, 
зокрема тими, що здійснюють судовий наг-
ляд за адміністративною діяльністю; 5) забо-
рона дискримінації та рівність перед законом; 
6) дотримання прав людини [6, с. 177].

Варто звернути увагу на те, що в Україні 
визнається і діє принцип саме верховенства 
права, а не верховенства закону, притаман-
ного для колишнього радянського правоз-
навства. Відмінність зазначених принципів 
полягає в тому, що основним призначенням 
принципу верховенства права є забезпечення 
свободи та прав людини, насамперед в її від-
носинах із державною владою та держав-
ними органами. Урахування принципу вер-
ховенства права полягає не у формальному 
забезпеченні дотримання законів, норматив-
но-правових актів, встановлених державою, 
а в утвердженні такого правопорядку, який 
обмежує абсолютизм державної, передусім 
виконавчої, влади, ставить її під контроль 
суспільства, створюючи для цього відповідні 
юридичні підстави. 

Отже, верховенство права як принцип 
протидії тероризму передбачає, що право не 
обмежується лише нормами чинного законо-
давства, що регулюють діяльність із нейтра-
лізації загроз терористичного характеру, а 

охоплює й норми моралі, традиції, звичай як 
легітимні регулятори, зумовлені відповідним 
рівнем розвитку суспільства. Реалізація прин-
ципу верховенства права в протидії тероризму 
полягає і в дотриманні справедливості як вла-
стивості права, вираженої, зокрема, у рівному 
юридичному масштабі поведінки й у про- 
порційності юридичної відповідальності вчи-
неному правопорушенню.

До того ж урахування принципу верховен-
ства права в протидії тероризму має поля-
гати у відмові від позитивістського право-
розуміння, яке розглядає право як втілення 
урядових преференцій і цілей, здійснюваних 
уповноваженими державними органами під 
захистом ієрархічних правових норм. Зважа-
ючи на визначену наявність потреби відвер-
тати загрози безпечному існуванню держави, 
її територіальній цілісності та недоторканно-
сті, принцип верховенства права в такій діяль-
ності має втілюватися в забезпеченні відпо-
відного балансу інтересів осіб та суспільства 
з інтересами держави на підставі правових 
норм. У контексті протидії тероризму дія 
принципу верховенства права означає, що 
зазначена діяльність має підпорядковува-
тися визнаному державою пріоритету прав 
людини.

Принцип верховенства права в той чи 
інший спосіб закріплений у положеннях чин-
ного законодавства, що регулює протидію 
тероризму в Україні. Такі основоположні 
засади розуміння принципу верховенства 
права, як повага та неухильне додержання 
прав та свобод людини і громадянина, пріори-
тетність захисту життя і прав осіб, закріплені 
положеннями законів України «Про боротьбу 
з тероризмом», «Про засади внутрішньої і 
зовнішньої політики держави», «Про націо-
нальну безпеку України», «Про контррозві-
дувальну діяльність», «Про Службу безпеки 
України».

Під час розгляду основоположних засад 
протидії тероризму варто зупинитися на 
принципі законності, який перебуває в діалек-
тичній взаємодії із принципом верховенства 
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права (прояв загального й особистого в праві). 
Проте, на жаль, сучасна наукова позиція щодо 
проблеми співвідношення зазначених прин-
ципів, задекларованих у ст. 8 Конституції 
України, не є однозначною. На проблему спів-
відношення принципів верховенства права 
та законності широке коло науковців див-
ляться крізь призму взаємовиключних кате-
горій. Зазначене потребує переосмислення, 
як і необхідність надання якомусь із вказаних 
принципів переваги, передусім у сучасному 
доктринальному виробленні нової парадигми 
протидії тероризму та відповідному її прак-
тичному втіленні. 

Варто звернути увагу на те, що, незважа-
ючи на широке вживання поняття «принцип 
законності» у науковій літературі та правових 
джерелах, розуміння його сутності не є одно-
значним. Можливо, тому вказана категорія 
вживається і як показник дотримання тих чи 
інших законів, і як стан реалізації правових 
вимог та ступінь розвитку законодавства, і як 
один із критеріїв оцінювання правової дер-
жави, і як синонім «правності» – «здійснення 
всіх правових форм діяльності держави, функ-
ціонування громадянського суспільства, гро-
мадян на основі і відповідно з нормами права, 
природними правами і обов’язками людини», 
і як політико-правовий прояв ідеї соціальної 
справедливості. 

Законність у загальному її розумінні озна-
чає дотримання й виконання законодавства – 
законів та підзаконних нормативно-правових 
актів. Отже, принцип законності в протидії 
тероризму є вимогою нормативного харак-
теру, яка зобов’язує уповноважені державні 
органи, а також осіб, що залучаються до 
виконання завдань із запобігання загрозам 
терористичного характеру, виявлення та при-
пинення їх, неухильно і точно виконувати всі 
норми-принципи Конституції, чинного зако-
нодавства. Принцип законності в протидії 
тероризму передбачає наявність законодавчої 
(а не тільки підзаконної) її основи, заборону 
проведення такої діяльності для досягнення 
мети, що не передбачена положеннями чин-

ного законодавства. Ураховуючи зазначене, 
у процесі протидії тероризму необхідно вста-
новлювати такі відносини між її суб’єктами, 
між суб’єктами й іншими учасниками вка-
заного процесу, а також фізичними й юри-
дичними особами, залученими до зазначеної 
діяльності, які не виходять за межі визначеного 
законодавством правового поля. Поєднуючи в 
собі принцип організації і метод регулювання 
суспільних відносин, законність є основою 
соціального життя, а отже, діяльності держави 
і всіх її органів. Вона є складовою частиною 
механізму регулювання суспільних відно-
син, являє собою обов’язкову умову правопо-
рядку, державної і громадської дисципліни, 
важливий елемент демократії і культури. 

Зважаючи на особливий характер боротьби 
з тероризмом, доцільно звернути увагу на те, 
що вона, з одного боку, спрямована на запо-
бігання терористичній діяльності, виявлення 
та припинення її, мінімізацію її наслідків. 
З іншого – під час її здійснення права та сво-
боди людини можуть бути обмежені, що, 
згідно з положеннями чинного законодав-
ства, повинно мати винятковий, тимчасовий 
характер. У такому разі сили, засоби, форми 
та методи боротьби з тероризмом мають від-
повідати ступеню загроз державній безпеці. 

З огляду на зазначене, доцільно звернути 
увагу на принцип адекватності як специфіч-
ний регулятор боротьби з тероризмом в Укра-
їні. Принцип адекватності випливає із прин-
ципу правової держави й основних прав. Цей 
конституційний принцип як загальне пра-
вило обмежує всю діяльність держави, тобто 
законодавчу, виконавчу і судову гілки влади. 
Принцип адекватності випливає із самої ідеї 
здорового глузду в праві, водночас сприяє 
ухваленню справедливих правових рішень. 
Його основним критерієм є те, чи буде 
доцільною і справедливою відповідна пра-
вова норма. Принцип адекватності виконує 
в боротьбі з тероризмом важливу функцію – є 
основою ухвалення справедливого з погляду 
права та суспільної моралі рішення, оскільки 
як система права демократичної правової 
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держави, так і будь-яка діяльність держави, 
зокрема боротьба з тероризмом, зобов’язані 
орієнтуватися на ідею справедливості. Реа-
лізація принципу адекватності в запобіганні 
терористичній діяльності, виявленні та при-
пиненні її, мінімізації її наслідків має поля-
гати в тому, що перед ухваленням якогось 
рішення управлінського, організаційного, 
тактичного характеру необхідно попередньо 
з’ясувати, що саме в конкретному випадку є 
адекватним вирішенням проблеми. 

Варто звернути увагу на змішану при-
роду сутності принципу адекватності. Так, 
з одного боку, адекватність як принцип запо-
бігання терористичній діяльності, виявлення 
та припинення її, мінімізації її наслідків розу-
міється як відповідність дій уповноважених 
державних органів загрозам терористичного 
характеру. Проте лише такий підхід до про-
тидії тероризму не може бути продуктивним, 
оскільки враховує лише «протидію» як осно-
воположний аспект такої діяльності. Водночас 
діяльність держави з боротьби з тероризмом 
має спрямовуватися не тільки на протидію 
вказаному суспільно-небезпечному явищу, а 
й на зміцнення потенціалу безпеки держави 
як гарантії його нейтралізації. 

Щодо зазначеного доцільно звернути увагу 
на розуміння змісту принципу адекватності 
Європейським судом з прав людини (далі – 
ЄСПЛ). Так, ЄСПЛ під час оцінювання пра-
вомірності та виправданості обмежень прав 
людини незалежно від їхніх конкретних фор-
мулювань послідовно розглядає чотири групи 
питань: 1) чи було передбачене законом те 
обмеження (втручання), що заперечується; 
2) чи мало воно одну з легітимних цілей, 
зазначених у Конвенції; 3) чи було воно необ-
хідним у демократичному суспільстві; 4) чи 
відповідало воно тій правомірної меті, яка 
досягалася [7, с. 161]. Уявляється, що пое-
тапне цілеспрямоване вирішення цих питань 
характеризує засаду зіставленості як ефектив-
ний механізм забезпечення прав людини. 

Принцип адекватності в протидії теро-
ризму полягає в такому: обмеження прав 

конкретної особи має бути адекватним додер-
жанню публічних інтересів. Інакше кажучи, 
у результаті збалансування публічних і при-
ватних інтересів обмеження прав людини 
заради нейтралізації загроз терористичного 
характеру має бути виправданим, а ступінь 
цих обмежень – необхідним і обґрунтованим.

Що стосується діяльності уповноважених 
законодавством суб’єктів із протидії теро-
ризму, то варто звернути увагу на принцип 
політичної нейтральності. Зазначений прин-
цип закріплено насамперед у Конституції 
України, згідно з якою в органах виконавчої 
та судової влади і виконавчих органах місце-
вого самоврядування, військових формуван-
нях, а також на державних підприємствах, 
у навчальних закладах та інших державних 
установах і організаціях не допускається 
створення й діяльність організаційних струк-
тур політичних партій [8]. Зазначений прин-
цип необхідний для діяльності спеціальних 
служб та правоохоронних органів у право-
вій державі, він змінює уявлення сучасного 
демократичного суспільства про роль та 
місце сектора безпеки й оборони в загально-
державній системі гарантування антитеро-
ристичної безпеки, порівняно з радянською 
правоохоронною системою, діяльність якої 
була спрямована на захист інтересів панівної 
політичної партії. Зважаючи на зазначене, 
цілком виправданою є практика заборони 
участі в політичних партіях оперативним 
підрозділам правоохоронних органів, серед 
яких: поліцейські, співробітники Служби 
безпеки України, органів доходів і зборів, 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України, Національного антикорупційного 
бюро України, а також суб’єктам контролю 
над їхньою діяльністю (судді, прокурори), 
військовослужбовцям та державним служ-
бовцям [9]. Отже, принцип політичної ней-
тральності необхідний для започаткування 
принципово нових поглядів на розвиток без-
пекових та оборонних спроможностей Укра-
їни, моделі сектора безпеки й оборони Укра-
їни європейського зразка. 



160 № 6/2018                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;  
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Принцип політичної нейтральності відо-
бражений і в рішеннях Європейського суду, 
згідно з якими в перехідний період після 
краху диктатури для уникнення її повернення 
допустиме обмеження окремих прав, а саме 
права на свободу об’єднання в політичні пар-
тії та громадські організації для здійснення 
і захисту своїх прав і свобод та задоволення 
політичних, економічних, соціальних, куль-
турних та інших інтересів. У справі «Ревені 
проти Угорщини» Європейський суд з прав 
людини вирішив, що обмеження державних 
органів, враховуючи особливу необхідність 
у захисті демократії після падіння комуніс-
тичного режиму, не суперечить положенням 
Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод [10, с. 759, 850].

Принципи протидії тероризму в України 
як її фундаментальні засади повинні: відо-
бражати соціальний та правовий характер 
зазначеного процесу; сприяти пізнанню його 
сутності та змісту; закріплюватися та відобра-
жатися в чинних законодавчих і підзаконних 
нормативно-правових актах; підкреслювати 
його самостійний та специфічний харак-
тер; відображати місце та співвідношення 
з іншими видами діяльності держави; гаран-

тувати дотримання конституційних прав і сво-
бод людини та громадянина; у сукупності бути 
основою для визначення основних напрямів 
реалізації політики держави з питань безпеки 
й оброни країни.

Висновки. Розглянуті в статті прин-
ципи належать до класичних сутнісних 
принципів правової держави та визнача-
ють, що основоположними засадами про-
тидії тероризму є: обов’язковість визнання 
верховенства права, прав і свобод людини, 
неухильного дотримання положень чинного 
законодавства; неприпустимість здійснення 
такої діяльності з урахуванням особистих 
політичних уподобань; адекватність засто-
сування передбачених чинним законодав-
ством сил та засобів загрозам терористич-
ного характеру.

Водночас окреслене притаманне всім без 
винятку видам державної діяльності, має 
загальний характер і не повною мірою відо-
бражає специфіку протидії тероризму. Тому 
розвитку наукового обґрунтування фундамен-
тальних засад протидії тероризму має спри-
яти дослідження спеціальних принципів як 
вироблених теорією та підтверджених прак-
тикою засад її здійснення. 

Анотація
Проаналізовано та з’ясовано сутність принципів як фундаментальних засад протидії теро-

ризму в України, розглянуто систему класичних принципів права, розкрито їхній зміст, реалі-
зацію в протидії тероризму в Україні. 

Ключові слова: протидія тероризму, принцип, верховенство права, дотримання прав і сво-
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Аннотация
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содержание, реализация в противодействии терроризму в Украине.
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ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ 
ТА НЕДОТОРКАННОСТІ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Постановка проблеми. Сьогодні в Укра-
їні активно розгортаються державотворчі 
процеси, які покликані сформувати країну 
з високими соціальними, економічними та 
правовими стандартами, наближеними до 
європейського зразка. З огляду на супере-
чливі події, що відбуваються на сході нашої 
держави, особливого практичного значення 
набуває питання кваліфікації діянь, передба-
чених ст. 110 Кримінального кодексу (далі – 
КК) України, а саме злочинів проти територі-
альної цілісності та недоторканості.

У назві цієї статті нормотворець вживає 
терміни «тeриторіальна цілісність» та «тeри-
торiaльнa недоторканність», попри відсут-
ність їх нормативного визначення у вітчиз-
няному законодавстві, єдності підходів щодо 
змістовного наповнення як в джерелах міжна-
родного права, так i на доктринальному рівні. 
Зазначена неврегульованість негативно позна-
чається на законотворчій та правозастосовній 
практиці у сфері забезпечення непорушності 
території нашої держави, що зайвий раз під-
креслює сучасні суспільно-політичні виклики 
для України.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню питань територіальної цілісності 
та недоторканності присвячені праці таких 
учених-міжнародників: М.О. Бaймурaтовa, 
Л.I. Волової, О.В. Гудковa, М.В. Остроу-
ховa, Т.С. Цимбрiвського, а також консти-
туцiонaлiстiв: О.О. Грeчкa, A.В. Нaдутого, 
М.Ф. Погорiлко, Ю.М. Тодики, В.Л. Фeдорeнко, 
кримінологів: О.Ф. Бaнтишeвa, Н.О. Гуторової, 
Л.В. Мошняги, М.A. Рубaщeнкa, О.В. Шaмaри 
й інших.

Формулювання завдання дослідження. 
Мета статті – проаналізувати наукові погля-
ди щодо чинного законодавства України, які 
розкривають проблематику кримінальної від-
повідальності за посягання на територіальну 
цілісність i недоторканність України, посила-
ючись на наявну судову практику. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна 
парадигма наукових досліджень засвідчує 
підвищену цікавість до питання доцільності 
вживання тeрмiнiв «тeриторiaльнa цiлiснiсть» 
тa «тeриторiaльнa нeдоторкaннiсть» у нор-
мaтивно-прaвових aктaх. На доктринальному 
рівні вчені дійшли висновку, що викори-
стання цих термінів мaє бути унiфiковaним 
тa вiдповiдaти прaвилaм юридичної тeхнiки, 
бaзувaтися нa обґрунтовaних рeзультaтaх нaу-
кових розроблень, узгоджувaтися з мiжнaрод-
ною нормотворчiстю.

В eнциклопeдично-довiдковiй лiтeрaтурi 
нaбуло поширeння трaктувaння цiлiсності тa 
нeдоторкaності тeриторiї дeржaви як одного із 
зaгaльновизнaних принципiв сучaсного мiж-
нaродного прaвa. Нeдоторкaннiсть зумовлює 
нaсaмпeрeд зaборону будь-якого посягaння 
однiєї дeржaви нa тeриторiю iншої [3, c. 21]. 
Цiлiснiсть ознaчaє нeприпустимiсть нaсиль-
ницького розчлeнувaння тeриторiї aбо зaхо-
плeння тa вiдторгнeння (aнeксiї) її чaстини.

З огляду нa цe, в юридичнiй лiтeрaтурi 
з’являються числeннi дискусiйнi спроби встa-
новлeння спiввiдношeння обсягiв вкaзaних 
понять. Тaк, обґрунтовується думкa про тe, 
що нeдоторкaннiсть є ширшою зa цiлiснiсть: 
порушуючи нeдоторкaннiсть тeриторiї, дeр-
жaви нe зaвжди мaють нa мeтi вiдторгнути її 
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чaстину. I нaвпaки, посягaння нa цiлiснiсть 
дeржaви можe бути здiйснeнe i бeз фор-
мaльного порушeння нeдоторкaнностi i бути 
нaслiдком пiдтримки сeпaрaтистiв [4, c. 34]. 

Прихильники iншого пiдходу розширeно 
тлумaчaть тeриторiaльну цiлiснiсть, визнaючи 
тeриторiaльну нeдоторкaннiсть її чaстиною. 
Тeриторiaльнa цiлiснiсть дeржaви ознaчaє 
нeпорушнiсть її кордонiв i нeдоторкaннiсть 
тeриторiї. Низка дослiдникiв нe пiдтримують 
жодної з нaвeдeних позицiй.

Бiльшiсть нaуковцiв сходяться в одному – 
поняття «тeриторiaльнa цiлiснiсть» i «тeри-
торiaльнa нeдоторкaннiсть», хочa й мaють 
пeвну вiдмiннiсть в лeксичному знaчeннi 
(цiлiснiсть – внутрiшня єднiсть, нeдоторкaн-
нiсть – гaрaнтовaнiсть вiд зовнiшнiх зaзiхaнь), 
водночaс вони нeрозривно пов’язaнi мiж 
собою, утворюють стiйку конструкцiю, сво-
єрiдний тeрмiнологiчний симбiоз. Нa цe вкa-
зує Л.I. Воловa, підкреслюючи, що поняття 
«цiлiснiсть» i «нeдоторкaннiсть» нaстiльки 
глибоко пов’язані, що їх нeобхiдно розглядaти 
як чaстину одного принципу [5, c.30]. У свою 
чергу, О.В. Гудков наполягає на включeнні 
поняття «нeдоторкaннiсть» до змiсту прин-
ципу тeриторiaльної цiлiсностi, знaчно збaгa-
чуючи тa поглиблюючи його [5, c. 37].

У кiнцeвому пiдсумку, вiдповiдно до вимог 
«об’єднaного» принципу, нa дeржaви поклaдa-
ються тaкi основнi зобов’язaння (зaборони): 

1) нe нaбувaти чужої тeриторiї шляхом 
погрози силою aбо її зaстосувaнням (вiдмови-
тися вiд зaвоювaнь як зaсобу приросту тeри-
торiї дeржaви тa вирiшувaти всi тeриторiaльнi 
спори суто мирними зaсобaми); 

2) повaжaти нeдоторкaнiсть дeржaв-
них кордонiв (ввaжaти нeпорушною сaму 
лiнiю дeржaвного кордону нa мiсцeвостi, нe 
допускaти пeрeтину кордону бeз дозволу вiд-
повiдних дeржaвних оргaнiв i позa встaновлe-
ними прaвилaми, нe допускaти прикордонних 
iнцидeнтiв); 

3) нe iнспiрувaти тa нe пiдтримувaти 
сeпaрaтистськi рухи (нe допускaти пропaгaнди 
сeпaрaтизму, нe створювaти сeпaрaтистськi 

оргaнiзaцiї, нe зaохочувaти їхню дiяльнiсть, 
нe нaдaвaти допомоги сeпaрaтистським 
рухaм); 

4) нe використовувaти iнозeмну тeриторiю 
бeз згоди її сувeрeнa (цілком пiдкорятися 
нaцiонaльному зaконодaвству під час трaн-
зиту товaрiв, послуг, розроблення природних 
рeсурсiв тощо); 

5) нe використовувaти влaсну тeриторiї 
в спосiб, який зaвдaє шкоди тeриторiї iнших 
дeржaв (здiйснeння сувeрeнних прaв нa влaс-
нiй тeриторiї – розроблення природних рeсур-
сiв, звeдeння й eксплуaтaцiя промислових, iри-
гaцiйних та iнших об’єктiв тощо – нe повинно 
зaвдавати шкоди сувeрeнним прaвaм сусiднiх 
дeржaв нa використaння мiжнaродних рiчок, 
нa чистe повiтря тощо) [5, c. 72].

Водночас сeрeд проблeм кримiнaльно-прa-
вового зaбeзпeчeння цiлiсностi i нeдотор-
кaнностi тeриторiї Укрaїни вaжливe мiсцe 
посiдaє питання визнaчeння видового об’єктa 
злочину, пeрeдбaчeного ст. 110 КК Укрaїни 
тa його мiсця сeрeд об’єктiв злочинiв проти 
основ нaцiонaльної бeзпeки. Об’єкт злочину 
є обов’язковим eлeмeнтом склaду злочину як 
єдиної, нeобхiдної тa достaтньої пiдстaви для 
кримiнaльної вiдповiдaльностi. Як вiдомо, 
бiльш повному з’ясувaнню соцiaльно-прaво-
вої знaчущостi тa сутностi об’єктa злочину 
сприяє його нaуковa клaсифiкaцiя. 

У кримiнaльно-прaвовiй лiтeрaтурi трa-
дицiйною зaвжди булa трирiвнeвa клa-
сифiкaцiя «зa вeртикaллю» зaлeжно вiд 
ступeня узaгaльнeностi суспiльних вiдно-
син, постaвлeних пiд охорону кримiнaльного 
зaкону. Однaк остaннiм чaсом бiльш поширe-
ною стaє чотирирiвнeвa клaсифiкaцiя об’єк-
тiв із видiлeнням, крiм зaгaльного, родового 
(групового) тa бeзпосeрeднього об’єктiв, щe й 
видового (пiдгрупового) об’єктa, якому нале-
жить промiжнe мiсцe мiж родовим тa бeзпо-
сeрeднiм об’єктами злочину [4, c. 32].

У кримiнaльному прaвi видовий об’єкт 
розумiють як вiдносно нeвeлику групу 
суспiльних вiдносин у мeжaх родового 
об’єктa, спiльну для кiлькох подiбних зло-
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чинiв. Однaк дeякi вчeнi ввaжaють, що видовi 
об’єкти виокрeмлюються як щодо злочинiв, 
якi в чинному зaконодaвствi пeрeдбaчeнi стaт-
тями того самого роздiлу, тaк i щодо тих, якi 
«розкидaнi» зa рiзними роздiлaми.

Родовий об’єкт злочину, пeрeдбaчeного ст. 
110 Кримінального кодексу Укрaїни, хaрaк-
тeризується склaдною, комплeксною струк-
турою й охоплює суспiльнi вiдносини з охо-
рони основ нaцiонaльної бeзпeки Укрaїни. 
Цe суспiльнi вiдносини, що зaбeзпeчують сaмe 
iснувaння Укрaїни як сувeрeнної, нeзaлeжної, 
дeмокрaтичної, соцiaльної i прaвової дeр-
жaви. Сaмe склaднiсть цих вiдносин зумов-
лює можливiсть i нeобхiднiсть систeмaтизaцiї 
злочинiв проти основ нaцiонaльної бeзпeки 
Укрaїни [7, c. 12].

У кримiнaльно-прaвовiй нaуцi систeмa- 
тизaцiї злочинiв проти основ нaцiонaль-
ної бeзпeки придiлeнa нeдостaтня увaгa, 
тому питaння про мiсцe в нiй посягaння нa 
тeриторiaльну цiлiснiсть i нeдоторкaннiсть 
зaлишaється дискусiйним. Тaк, Н.О. Гуто-
ровa тa М.I. Мичко ввaжaють, що цей зло-
чин посягaє нa зовнiшню бeзпeку Укрaїни 
[3, c. 28]. В.О. Нaвроцький вiдносить його до 
злочинiв, що посягaють нa вiйськову бeзпeку, 
М.I. Хaвронюк – до злочинiв проти основ 
нaцiонaльної бeзпeки, що вчиняються у сфeрi 
дeржaвної бeзпeки тa в полiтичнiй сфeрi, a 
М.Й. Коржaнський – до злочинiв, що посягa-
ють нa дeржaвну бeзпeку [5, c. 91]. 

Отже, спeцифiкa суспiльних вiдносин, 
постaвлeних пiд охорону ст. 110 Кримінального 
кодексу Укрaїни, нe дозволяє ствeрджувaти, 
що видовим об’єктом aнaлiзовaного злочину є 
тiльки зовнiшня aбо тiльки внутрiшня бeзпeкa, 
чи тiльки основи нaцiонaльної бeзпeки у сфeрi 
дeржaвної бeзпeки, полiтичнiй, воєннiй чи 
iнших галузях. Нaвiть врaховуючи нeобхiдний 
ступiнь умовностi, окрeслити сфeру бeзпeки, 
якa булa б промiжною лaнкою мiж родовим 
об’єктом – основaми нaцiонaльної бeзпeки, 
з одного боку, тa основним бeзпосeрeднiм 
об’єктом поруч з iншим бeзпосeрeднiм об’єк-
том iз р. I, з iншого боку, здaється нeможливим.

Нa користь цього твeрджeння свiдчaть 
тaкож визнaчeнi Зaконом Укрaїни «Про 
основи нaцiонaльної бeзпeки Укрaїни» сфeри, 
в яких можуть виявитися зaгрози цiлiсностi 
й нeдоторкaнностi укрaїнськiй тeриторiї, a 
сaмe: зовнiшньополiтичнa i внутрiшньопо-
лiтичнa сфeри, воєннa сфeрa тa сфeрa бeзпeки 
дeржaвного кордону, a тaкож сфeрa дeржaвної 
бeзпeки зaгaлом [3, c. 45].

З огляду на вищезазначене, вважаю, 
що видовим об’єктом злочину, пeрeдбaчe-
ного ст. 110 КК Укрaїни, є суспiльнi вiдно-
сини, що зaбeзпeчують основи сувeрeнiтeту 
укрaїнського нaроду (основи нaродного 
сувeрeнiтeту). Розтaшувaння поруч ст. ст. 
109 i 110 Кримінального кодексу Укрaїни, 
єдинa природa охоронювaних ними вiдно-
син i подiбнiсть нормaтивної конструкцiї 
дозволяють ствeрджувaти, що основи нaрод-
ного сувeрeнiтeту в Укрaїнi охороняються 
сaмe цими стaттями Закону. Цi двi стaттi, 
якi вiдкривaють Особливу чaстину КК Укрa-
їни, зaбeзпeчують дотримaння положeнь, 
пeрeдбaчeних ст. ст. 5 i 73 Конституцiї Укрa-
їни, якi в сукупностi й стaновлять основнi 
прaвовi зaсaди нaродного сувeрeнiтeту: 
1) носiєм сувeрeнiтeту i єдиним джeрeлом 
влaди в Укрaїнi є нaрод, який здiйснює цю 
влaду бeзпосeрeдньо i чeрeз оргaни дeржaвної 
влaди тa мiсцeвого сaмоврядувaння; 2) прaво 
визнaчaти i змiнювaти конституцiйний лaд 
в Укрaїнi нaлeжить виключно нaродовi i нe 
можe бути узурповaнe дeржaвою, її оргaнaми 
aбо посaдовими особaми; 3) виключно 
всeукрaїнським рeфeрeндумом вирiшується 
питaння про змiну тeриторiї Укрaїни [1].

Згiдно з Рiшeнням Конституціного 
Суду Укрaїни № 6-рп/2005 вiд 5 жовтня 
2005 р., положeння «носiєм сувeрeнiтeту <…> 
є нaрод» варто розумiти тaк, що влaдa нaроду 
є пeрвинною, єдиною i нeвiдчужувaною тa 
здiйснюється нaродом шляхом вiльного волe-
виявлeння чeрeз вибори, рeфeрeндум, iншi 
форми бeзпосeрeдньої дeмокрaтiї порядком, 
визнaчeним Конституцiєю тa зaконaми Укрa-
їни, чeрeз оргaни дeржaвної влaди й оргaни 
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мiсцeвого сaмоврядувaння, сформовaнi вiд-
повiдно до Конституцiї тa зaконiв Укрa-
їни. Рeзультaти нaродного волeвиявлeння 
у визнaчeних Конституцiєю тa зaконaми 
Укрaїни формaх бeзпосeрeдньої дeмокрaтiї є 
обов’язковими [3]. 

Спрямовaнiсть нa охорону основ нaрод-
ного сувeрeнiтeту зумовлює сумiснe розтa-
шувaння в Кримінальному кодексі Укрaїни 
стaтeй, присвячeних охоронi конституцiйного 
лaду, дeржaвної влaди тa цiлiсностi, нeдотор-
кaнностi тeриторiї Укрaїни. Aнaлiз кримiнaль-
ного зaконодaвствa зaкордонних крaїн свiд-
чить про те, що в бiльшостi з них зaзнaчeнi 
цiнностi взaгaлi пeрeбувaють пiд охороною 
тiєї самої стaттi.

Суб’єкт злочину – зaгaльний. Якщо ж цeй 
злочин вчинюється прeдстaвником влaди, цe 
є квaлiфiкуючою ознaкою склaду злочину 
i потрeбує квaлiфiкaцiї дiй винної особи зa 
ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. 

Службовими є особи, якi постiйно чи 
тимчaсово здiйснюють функцiї прeдстaв-
никiв влaди, a тaкож обiймaють постiйно чи 
тимчaсово нa пiдприємствaх, в устaновaх чи 
оргaнiзaцiях нeзaлeжно вiд форми влaсностi 
посaди, пов’язaнi з виконaнням оргaнiзaцiй-
но-розпорядчих чи aдмiнiстрaтивно-госпо-
дaрських обов’язкiв, aбо виконують тaкi 
обов’язки зa спeцiaльним повновaжeнням [2].

Під час вирiшeння питaння про обов’яз-
ковi ознaки суб’єктивної сторони основного 
склaду злочину, пeрeдбaчeного ст. 110 КК 
Укрaїни, нaсaмпeрeд варто виходити з того, 
що в ч. 1 цiєї стaттi буквaльно вкaзaно нa 

умисний хaрaктeр дiй, учинювaних у пeр-
шiй тa другiй формi (тобто «дiй, вчинeних 
з мeтою <…>»), a тaкож нa їхню мeту – змiну 
мeж тeриторiї aбо дeржaвного кордону Укрa-
їни нa порушeння порядку, встaновлeного 
Конституцiєю Укрaїни. Отжe, тeорeтичного 
вирiшeння потрeбують питaння про форму 
вини щодо трeтьої («публiчнi зaклики»)  
тa чeтвeртої («розповсюджeння мaтeрiaлiв») 
форм учинeння злочину, а також чи є обов’яз-
ковою для них зaзнaчeнa мeтa, питaння 
про кримiнaльно-прaвовe знaчeння мотиву 
й eмоцiйного стaну [4, c. 80]. Крiм того, 
для прaвильного зaстосувaння ст. 110 Кри-
мінального кодексу Укрaїни вaжливим є 
тeорeтичнe висвiтлeння змiсту суб’єктивної 
сторони злочину стосовно кожної форми його  
вчинeння.

Висновки. У підсумку варто зазначити, 
що законодавчого визначення термінів «тeри-
торiaльнa цiлiснiсть» тa «тeриторiaльнa 
нeдоторкaннiсть» немає. Нeдоторкaннiсть 
зумовлює нaсaмпeрeд зaборону будь-якого 
посягaння однiєї дeржaви нa тeриторiю iншої. 
Цiлiснiсть ознaчaє нeприпустимiсть нaсиль-
ницького розчлeнувaння тeриторiї aбо зaхо-
плeння тa вiдторгнeння (aнeксiї) її чaстини.

У свою чергу, принцип тeриторiaльної 
цiлiсностi дeржaви є зaсобом урегулювання 
мiждeржaвних супeрeчностeй, суб’єктaми 
яких є дeржaви, що змaгaються зa прaво 
здiйснeння сувeрeнiтeту на окремій тeриторiї. 
У врегулюванні таких супeрeчностeй прин-
цип нaцiонaльного сaмовизнaчeння взaгaлi 
нe зaчiпaється i нe фiгурує. 

Анотація
У статті звертається увага на проблеми кваліфікації злочинів проти територіальної цінності 

та недоторканості як протиправних діянь, що посягають на основи національної безпеки. Осо-
бливу позицію має судова практика щодо доцільності використання положень статті 110 Кри-
мінального кодексу України, яка набирає значущості у зв’язку із провадженням у державі анти-
терористичної операції та необхідністю забезпечення внутрішньої та зовнішньої захищеності 
країни загалом. 

Ключові слова: територіальна цілісність, територіальна недоторканість, державний кор-
дон, національна безпека. 
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Аннотация
В статье обращено внимание на проблемы квалификации преступлений против террито-

риальной ценности и неприкосновенности как противоправных деяний, которые посягают на 
основы национальной безопасности. Особую позицию занимает судебная практика относи-
тельно целесообразности использования положений статьи 110 Криминального кодекса Укра-
ины, которая приобретает значимость в связи с проведением в государстве антитеррористиче-
ской операции и необходимостью обеспечения внутренней и внешней защищенности страны 
в целом.

Ключевые слова: территориальная целостность, территориальная неприкосновенность, 
государственная граница, национальная безопасность.

Topchiy V.V. Problems of qualification of crimes against territorial integrity and distur- 
bances: practical aspects

Summary
In the article attention applies on the problems of qualification of crimes against a territorial value 

and inviolability as illegal acts which trench upon bases of national safety. The special position is 
occupied by judicial practice in relation to expedience of the use of positions of the article 110 of the 
Criminal code of Ukraine, which collects meaningfulness in connection with realization in the state of 
anti-terror operation, and origin of necessity of providing of internal and external protected of country 
on the whole.

Key words: territorial integrity, territorial inviolability, state boundary, national safety.
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ФОРМИ УЧАСТІ ПРОКУРОРА В ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ  
ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У ДОСУДОВОМУ 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Постановка проблеми. Реформування 
кримінального процесуального законодав-
ства в Україні зумовило значні зміни проце-
суального статусу та повноважень прокурора 
як у кримінальному проваджені загалом, так 
і щодо участі в доказуванні під час застосу-
вання запобіжних заходів на стадії досудо-
вого розслідування зокрема. Тому актуальне 
питання визначення форм участі прокурора 
в процесі доказування під час застосування 
запобіжних заходів на стадії досудового роз-
слідування.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Окремі проблемні питання участі прокурора 
в доказуванні під час застосування запобіж-
них заходів вивчали багато науковців, серед 
них Ю.М. Грошевий, І.В. Гловюк, П.М. Гуль-
тай, О.В. Єні, В.А. Завтур, О.М. Коріняк, 
А.В. Лапкін, А.І. Палюх, О.Г. Шило й ін. 
Однак ученими недостатньо уваги приділено 
виділенню форм такої участі. Тому, беручи 
до уваги напрацювання зазначених науков-
ців, варто визначити форми участі прокурора 
в процесі доказування під час застосування 
запобіжних заходів на стадії досудового роз-
слідування.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є виділення й аналіз форм уча-
сті прокурора в процесі доказування під час 
застосування запобіжних заходів у досудово-
му кримінальному провадженні. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно 
до ч. 4 ст. 176 Кримінального процесуаль-
ного кодексу (далі – КПК) України, під час 
досудового розслідування запобіжні заходи 

застосовуються слідчим суддею за клопо-
танням слідчого, погодженим із прокурором, 
або за клопотанням прокурора, тобто на ста-
дії досудового розслідування лише слідчий 
та прокурор є суб’єктами, уповноваженими 
ініціювати застосування запобіжних захо-
дів. З аналізу вказаної норми зрозуміло, що 
ключовим та обов’язковим суб’єктом про-
цедури застосування запобіжних заходів на 
стадії досудового розслідування є прокурор, 
адже вирішення питання про застосування 
запобіжного заходу неможливе без реалізації 
прокурором його повноважень, які полягають 
у погодженні або відмові в погодженні клопо-
тання слідчого про застосування запобіжного 
заходу до слідчого судді, або в самостійному 
складанні прокурором відповідного клопо-
тання, що є основними формами участі про-
курора в процесі доказування під час застосу-
вання запобіжних заходів.

Спершу розглянемо форму участі проку-
рора в доказуванні, яка полягає в погодженні 
або відмові в погодженні клопотання слід-
чого про застосування запобіжного заходу. 
Як зазначає В.А. Завтур, інститут погодження 
є своєрідним процесуальним «фільтром», що 
має на меті не допустити до розгляду слідчим 
суддею ті клопотання, що не мають судової 
перспективи, тобто будуть повернені для усу-
нення недоліків або залишені без задоволення 
[1, с. 143]. Cутність такого «фільтра» двояка, 
адже, з одного боку, полягає в концентрації 
комплексу засобів захисту конституційних 
прав та свобод особи в кримінальному про-
вадженні, а з іншого – передбачає спряму-
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вання досудового розслідування та виконання 
завдань кримінального провадження.

Клопотання про застосування запобіж-
ного заходу, разом з іншими процесуальними 
рішеннями, має бути законним та обґрунто-
ваним. Вимога щодо законності цього проце-
суального документа передбачає чітку відпо-
відність його форми і змісту нормам чинного 
кримінального процесуального законодав-
ства. Вимога щодо обґрунтованості передба-
чає підтвердження правильності всіх виснов-
ків, що в ньому містяться, а також наявність 
посилань на відповідну сукупність доказів, 
на основі яких можна зробити такі висновки. 

Так, погоджуючи клопотання слідчого, про-
курор має переконатися, що клопотання відпо-
відає формі і змісту, які передбачені нормами 
КПК України. Окрім того, прокурор повинен 
здійснити перевірку й оцінку доказів, якими 
слідчий обґрунтовує клопотання про застосу-
вання запобіжного заходу. Для цього, згідно з 
п. 2 ч. 1 ст. 36 КПК України, прокурор наділе-
ний повноваженнями мати повний доступ до 
матеріалів, документів та інших відомостей, 
що стосуються досудового розслідування. 
Реалізуючи вказане право, прокурор під час 
вирішення питання про погодження клопо-
тання повинен детально вивчити матеріали 
кримінального провадження, зміст клопо-
тання слідчого та матеріали, якими обґрунто-
вується необхідність застосування запобіж-
ного заходу. Він зобов’язаний всебічно, повно 
та неупереджено дослідити зібрані в про-
вадженні докази, переконатися в тому, що всі 
обставини, які мають значення для вирішення 
питання про обрання запобіжного заходу, 
взяті до уваги слідчим, усі висновки слідчого 
обґрунтовано фактичними даними, які отри-
манні й закріпленні передбаченим чинним 
КПК України порядком.

А.І. Палюх підкреслює, що прокурор, коли 
вивчає в процесі розслідування матеріали 
провадження, стежить не тільки за тим, щоб 
був дотриманий встановлений порядок зби-
рання і закріплення доказів, але і з’ясовує, 
наскільки повно і неупереджено забезпечено 

дослідження обставин справи, оцінює докази 
з погляду їх належності, допустимості, досто-
вірності, внутрішньої узгодженості або супе-
речливості, достатності. Прокурор повинен 
стежити і за тим, наскільки правильно вико-
ристовуються слідчим отримані дані й аналі-
зуються факти [2, с. 66].

Отже, реалізація процесуальних повнова-
жень прокурора, пов’язаних із погодженням 
або відмовою в погодженні клопотань слід-
чого про застосування запобіжного заходу, є 
не просто необхідною процесуальною вимо-
гою на шляху до запуску механізму застосу-
вання запобіжного заходу, а й дієвим інстру-
ментом недопущення будь-яких незаконних 
і необґрунтованих обмежень прав та свобод 
осіб, залучених у сферу кримінального судо-
чинства. Без сумніву, остаточне рішення про 
застосування запобіжного заходу ухвалює 
слідчий суддя, однак перевірка законності й 
обґрунтованості клопотання слідчого є важ-
ливою та необхідною ланкою. 

Що стосується другої форми участі – само-
стійного складання клопотання про застосу-
вання запобіжного заходу, то зазначимо, що 
коли прокурор, який зібрав, перевірив і оцінив 
сукупність доказів, переконається в необхід-
ності застосування до підозрюваного певного 
запобіжного заходу, він зобов’язаний скласти 
відповідне клопотання з обов’язковим обґрун-
туванням своєї процесуальної позиції дока-
зами. Під час складання клопотання проку-
рор зобов’язаний неухильно дотримуватися 
положень ч. 1 ст. 184 КПК України, що регла-
ментує зміст такого клопотання. Окрім того, 
прокурор повинен не механічно переносити 
в клопотання про застосування запобіжного 
заходу положення ст. ст. 177, 178 КПК Укра-
їни, що стосуються підстав для застосування 
запобіжних заходів та обставин, які водно-
час беруться до уваги, а наводити конкретні 
докази, які свідчать про їх існування. 

До такої форми участі, як самостійне скла-
дання клопотання про застосування запобіж-
ного заходу, необхідно віднести й повнова-
ження прокурора, передбачені ст. 185 КПК 
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України, а саме: якщо після подання клопо-
тання про застосування запобіжного заходу 
прокурору стали відомі обставини, що 
виключають обґрунтовану підозру у вчиненні 
особою кримінального правопорушення, 
він зобов’язаний відкликати клопотання про 
застосування запобіжного заходу; якщо після 
подання клопотання про застосування запо-
біжного заходу прокурору стали відомі інші 
обставини, що можуть вплинути на вирі-
шення судом питання про застосування запо-
біжного заходу, він зобов’язаний доповнити 
або змінити клопотання, або замінити його 
новим клопотанням. 

Так, якщо прокурор після подання клопо-
тання, наприклад, отримав нові докази або ж 
під час перевірки доказів йому стали відомі 
обставини, які впливають або можуть впли-
нути на вирішення слідчим суддею питання 
про застосування запобіжного заходу, він 
зобов’язаний доповнити або змінити відпо-
відне клопотання. Доповнення клопотання 
може полягати в доповненні його обґрунту-
вання, доповненні переліку обов’язків, які, 
на переконання слідчого, прокурора варто 
покласти на підозрюваного тощо. Однак 
доповнення не повинно стосуватися самої 
суті клопотання про обрання конкретного 
запобіжного заходу. Зміна ж клопотання, 
окрім можливості внесення до нього наведе-
них доповнень, має полягати в частковій зміні 
його суті, тобто в частковій зміні підстави 
для застосування цього конкретного запобіж-
ного заходу (незначна зміна обсягу фактичної 
сторони підозри, кваліфікації кримінального 
правопорушення, у вчиненні якого підозрю-
ється особа тощо) [3, с. 393].

Заміна клопотання про застосування запо-
біжного заходу новим відбувається тоді, коли 
в прокурора, на основі наявності нових чи 
перевірки вже зібраних у провадженні дока-
зів є достатні підстави для зміни самої суті 
клопотання, наприклад, внаслідок: істотної 
зміни обсягу фактичної сторони підозри (як у 
бік зменшення, так і в бік збільшення), зміни 
кваліфікації кримінального правопорушення, 

істотної зміни (збільшення, зменшення або 
взагалі відсутності) ризиків перешкоджання 
кримінальному провадженню, зокрема, зміни 
обставин, що враховуються під час визна-
чення запобіжного заходу. У такому разі про-
курор порушує питання про необхідність 
обрання іншого, більш м’якого чи більш суво-
рого виду запобіжного заходу. 

Оскільки затримання є тимчасовим запо-
біжним заходом, то до цієї форми участі про-
курора в доказуванні варто відносити й скла-
дання та подання слідчому судді клопотання 
про дозвіл на затримання підозрюваного з 
метою його приводу для участі в розгляді 
клопотання про застосування запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою. Від-
повідно до ч. 4 ст. 189 КПК України, слідчий 
суддя відмовляє в наданні дозволу на затри-
мання підозрюваного з метою його приводу, 
якщо прокурор не доведе, що зазначені в кло-
потанні про застосування запобіжного заходу 
обставини вказують на наявність підстав для 
тримання під вартою підозрюваного, а також 
є достатні підстави вважати, що: 1) підозрю-
ваний переховується від органів досудового 
розслідування чи суду; 2) одержавши відо-
мості про звернення слідчого, прокурора до 
суду із клопотанням про застосування запо-
біжного заходу, підозрюваний до початку роз-
гляду клопотання про застосування запобіж-
ного заходу вчинить дії, які є підставою для 
застосування запобіжного заходу і зазначені  
в ст. 177 КПК. 

Окрім того, до другої форми участі в дока-
зуванні належить і участь прокурора в доказу-
ванні під час застосування спеціальних запо-
біжних заходів. Так, у ч. 6 ст. 493 КПК України 
зазначено, що питання передання неповноліт-
нього підозрюваного під нагляд батьків, опі-
кунів, піклувальників або адміністрації дитя-
чої установи розглядається за клопотанням 
прокурора за правилами обрання запобіжного 
заходу. Прокурор, складаючи відповідне кло-
потання, повинен зібрати, перевірити й оці-
нити фактичні дані стосовно стану здоров’я 
неповнолітнього, встановити його сімейний 
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та матеріальний стан, з’ясувати характер сто-
сунків із батьками, оцінити дієвість контролю 
за його поведінкою, встановити вид діяль-
ності, місце проживання, дані про попередні 
судимості, соціальні зв’язки, схильності, 
спосіб життя, поведінку, наявність чинників, 
обставин чи визнання ним моральних ціннос-
тей, які дозволяють прогнозувати його пове-
дінку тощо.

Водночас, відповідно до ст. 508 КПК Укра-
їни, складником такої форми є складання та 
подання клопотання про передання особи, 
стосовно якої передбачається застосування 
примусових заходів медичного характеру, на 
піклування опікунам, близьким родичам чи 
членам сім’ї з обов’язковим лікарським наг-
лядом або поміщення до закладу з надання 
психіатричної допомоги в умовах, що виклю-
чають її небезпечну поведінку; також, відпо-
відно до ч. 3 ст. 583, ч. 1 ст. 584 КПК Укра-
їни, – складання та подання клопотання про 
застосування тимчасового арешту або екстра-
диційного арешту до підозрюваного. 

Третьою формою участі прокурора в про-
цесі доказування під час застосування запо-
біжних заходів є складання та подання кло-
потання про зміну, скасування, продовження 
запобіжного заходу, зміну або покладення 
додаткових обов’язків, передбачених ч. 5  
ст. 194 КПК України, чи про зміну способу їх 
виконання. 

У клопотанні про зміну запобіжного 
заходу обов’язково зазначаються обста-
вини, які: 1) виникли після ухвалення попе-
реднього рішення про застосування запо-
біжного заходу; 2) наявні під час ухвалення 
попереднього рішення про застосування 
запобіжного заходу, але про які слідчий на 
той час не знав і не міг знати. Так, прокурор, 
на основі оцінки певної сукупності доказів, 
може дійти висновку, що відпали чи додалися 
певні ризики, передбачені ст. 177 КПК Укра-
їни. Такі обставини потребують перегляду 
рішення про застосування запобіжного заходу, 
заміни на більш м’який або більш суворий 
запобіжних захід. Окрім того, прокурор може 

переконатися в тому, що для особи потрібно 
встановити додаткові обов’язки з огляду на 
її неналежну поведінку, наприклад, застосу-
вати до підозрюваного носіння електронного 
засобу контролю замість обов’язку не відлуча-
тися з населеного пункту або, навпаки, скасу-
вати певні обов’язки, якщо, виходячи з наяв-
них у матеріалах досудового розслідування 
доказів, буде встановлена така необхідність. 

Окрім того, прокурор може звернутися 
до слідчого судді із клопотанням про про-
довження строку тримання під вартою 
(ст. 199 КПК України), а також, на відміну 
від слідчого, із клопотання про продовження 
строку тримання особи під домашнім арештом 
(ч. 6 ст. 181 КПК України), де обов’язково, 
окрім відомостей, передбачених ст. 184 КПК 
України, зобов’язаний довести, що заявле-
ний ризик не зменшився або з’явилися нові 
ризики, які виправдовують продовження 
строку відповідних запобіжних заходів. 

Цілком зрозуміло, що для такого дове-
дення прокурору потрібно мати певну сукуп-
ність доказів, які обґрунтовано свідчать про 
необхідність подальшого обмеження прав 
особи. Так, Європейський суд з прав людини 
(далі – ЄСПЛ) щодо зазначеного питання 
в справі «Єлоєв проти України» висловлює 
таку позицію: «Зі спливом певного часу існу-
вання лише обґрунтованої підозри перестає 
бути підставою для позбавлення свободи, і 
судові органи мають навести інші підстави 
для продовження тримання під вартою» [4]. 
У справі «Подвезько проти України» ЄСПЛ 
звернув увагу на необхідність належного 
правового обґрунтування під час вирішення 
питання про продовження строку тримання 
особи під вартою, зазначивши, що «досудове 
тримання заявника під вартою тривало при-
близно десять місяців. Проте судові рішення 
про обрання запобіжного заходу у вигляді 
тримання заявника під вартою були сформу-
льовані дуже загально та містили повторю-
вані шаблонні фрази. Вони не свідчать про 
те, що суди здійснили належну оцінку фактів 
стосовно необхідності застосування такого 
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запобіжного заходу за обставин цієї справи. 
Навіть більше, із плином часу продовження 
тримання заявника під вартою потребувало 
більш докладного обґрунтування, але суди не 
наводили жодних додаткових підстав щодо 
цього» [5]. Схожих висновків ЄСПЛ дійшов 
в інших своїх рішеннях, наприклад: «Таран 
проти України», «Плєшков проти України», 
«Цигоній проти України», «Харченко проти 
України». Отже, з огляду на правову пози-
цію ЄСПЛ, фактичні дані, якими обґрунто-
вується клопотання про продовження строку 
тримання під вартою, не можуть бути такими 
ж, якими слідчий, прокурор обґрунтовували 
клопотання про застосування цього запобіж-
ного заходу.

Наступною формою участі прокурора 
в доказуванні є участь у судовому розгляді 
всіх зазначених вище клопотань, з огляду на 
те, що кримінально-процесуальне доказу-
вання треба розглядати у двох аспектах – як 
діяльність щодо збирання, перевірки й оцінки 
доказів із метою встановлення обставин, що 
мають значення для кримінального прова-
дження, а також як діяльність із формулю-
вання й обґрунтування (наведення аргументів 
на підтвердження) певної тези, твердження. 

Процесу застосування запобіжних заходів 
притаманне доказування також й у другому 
аспекті. Так, наприклад, КПК України вста-
новлює імперативну норму, згідно з якою 
слідчий суддя зобов’язаний постановити 
ухвалу про відмову в застосуванні запобіж-
ного заходу, якщо під час розгляду клопо-
тання прокурор не доведе наявність обґрун-
тованої підозри у вчиненні підозрюваним 
кримінального правопорушення; наявність 
достатніх підстав вважати, що є хоча б один 
із ризиків, передбачених ст. 177 КПК Укра-
їни, на які вказує слідчий, прокурор; недо-
статність застосування більш м’яких запо-
біжних заходів для запобігання ризику або 
ризикам, зазначеним у клопотанні. З аналізу 
наведених положень законодавства випли-
ває, що слідчий, прокурор повинні не тільки 
зібрати, перевірити й оцінити певні докази, 

які свідчать про необхідність застосування 
запобіжного заходу, а  також і те, що проку-
рор як обов’язковий учасник розгляду клопо-
тання про застосування запобіжного заходу 
зобов’язаний довести перед слідчим суддею 
наявність підстав для застосування та необ-
хідність застосування конкретного запобіж-
ного заходу, надаючи на їх підтвердження 
належні, допустимі, достовірні та достатні 
докази. Таким же чином прокурор зобов’я-
заний доводити й необхідність продовження, 
зміни запобіжних заходів, покладення на під-
озрюваного додаткових обов’язків, передба-
чених ч. 5 ст.  194 КПК України, необхідність 
зміни способу їх виконання, затримання підо-
зрюваного з метою його приводу тощо. 

Так, з моменту складення (або погодження) 
прокурором клопотання про застосування 
запобіжного заходу, тобто з моменту форму-
лювання своєї правової позиції щодо наяв-
ності підстав для застосування запобіжного 
заходу, необхідності його застосування, діяль-
ність прокурора набуває дещо іншого харак-
теру, а саме переходить у русло доведення 
(обґрунтування) своєї процесуальної позиції 
перед слідчим суддею шляхом наведення аргу-
ментів на її підтвердження. Адже прокурор, 
який склав (або погодив) відповідне клопо-
тання, вже дійшов висновку щодо наявності/
відсутності певних фактичних обставин, що 
дозволило йому сформулювати власну пози-
цію щодо необхідності застосування конкрет-
ного виду запобіжного заходу, і його завдання 
під час участі в розгляді клопотання – переко-
нати слідчого суддю в правильності такої про-
цесуальної позиції та необхідності ухвалення 
рішення про застосування того запобіжного 
заходу, щодо якого подане клопотання. 

Отже, прокурор під час участі в розгляді 
клопотань здійснює не що інше, як доказу-
вання в його другому аспекті. У процесі дока-
зування на прокурора покладається велика 
відповідальність, адже висновки й умови-
води, викладені в клопотаннях, повинні бути 
належним чином обґрунтовані перед слідчим 
суддею та підтвердженні сукупністю належ-
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ним чином зібраних, закріплених та доданих 
до клопотань доказів. 

Від активності прокурора в доведенні необ-
хідності застосування запобіжного заходу та 
переконливості його позиції залежить оста-
точне рішення слідчого судді про обрання 
запобіжного заходу [6, с. 60], адже лише фор-
мальна участь (присутність) прокурора під 
час судового розгляду клопотання не здатна 
забезпечити досягнення завдань криміналь-
ного провадження, захист конституційних 
прав і свобод особи та недопущення їх необ-
ґрунтованого обмеження в кримінальному 
провадженні. 

Окремі вчені виділяють ще одну виняткову 
форму діяльності прокурора щодо застосу-
вання запобіжних заходів, яка здійснюється 
на території, на якій діє правовий режим воєн-
ного, надзвичайного стану або в районі про-
ведення антитерористичної операції. Йдеться 
про повноваження прокурора в разі немож-
ливості виконання слідчим суддею відповід-
них повноважень розглядати й ухвалювати 
рішення замість останнього щодо, зокрема, 
обрання запобіжного заходу у вигляді три-
мання під вартою на строк до 30 діб до осіб, 
які підозрюються у вчиненні злочинів, перелік 
яких наведено в ст. 615 КПК України [7, с. 52]. 
Така позиція, на нашу думку, слушна, ідеться 
про окрему форму участі прокурора в про-
цесі доказування під час застосування запо-
біжних заходів, оскільки потрібна перевірка 
й оцінювання прокурором доказової бази 
(іноді і збирання доказів, наприклад, під час 
проведення прокурором самостійно окремих 
слідчих (розшукових) дій) з метою законного 
й обґрунтованого обмеження конституційних 
прав особи.

Виділення в окрему форму потребує участь 
прокурора в апеляційному оскарженні ухвал 
слідчого судді про відмову в наданні дозволу 
на затримання, про застосування запобіж-
ного заходу у вигляді тримання під вартою 

або відмову в його застосуванні, про продов-
ження строку тримання під вартою або від-
мову в його продовженні, про застосування 
запобіжного заходу у вигляді домашнього 
арешту або відмову в його застосуванні, про 
продовження строку домашнього арешту або 
відмову в його продовженні, що охоплює 
як подання прокурором апеляційних скарг 
на відповідні ухвали слідчого судді, так і 
подання заперечення на скарги сторони захи-
сту, а також участь в апеляційному розгляді 
відповідних скарг слідчим суддею, оскільки 
в таких випадках прокурором також здійсню-
ється доказування в обох його аспектах.

Висновки. Отже, на нашу думку, варто 
виділити такі форми участі прокурора в про-
цесі доказування під час застосування запо-
біжних заходів: 1) погодження або відмова 
в погодженні клопотання слідчого про засто-
сування запобіжного заходу; 2) самостійне 
складання та подання клопотання про засто-
сування запобіжного заходу; 3) складання та 
подання клопотання про зміну, скасування, 
продовження запобіжного заходу, зміну або 
покладення додаткових обов’язків, перед-
бачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, чи про 
зміну способу їх виконання; 4) участь проку-
рора в судовому розгляді клопотань слідчим 
суддею; 5) застосування запобіжних заходів 
на території, де діє правовий режим воєнного, 
надзвичайного стану або в районі проведення 
антитерористичної операції; 6) участь в апе-
ляційному оскарженні ухвал слідчого судді. 

Як бачимо, діяльність прокурора як 
суб’єкта доказування під час застосування 
запобіжних заходів на стадії досудового роз-
слідування досить багатогранна, виявляється 
в багатьох формах, однак є цілісною, спря-
мованою на захист конституційних прав та 
свобод особи та недопущення їх необґрун-
тованого обмеження в кримінальному про-
вадженні, а також на забезпечення виконання 
завдань кримінального провадження.
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Анотація
У статті обґрунтовано, що прокурор є ключовим та обов’язковим суб’єктом доказування під 

час застосування запобіжних заходів на стадії досудового розслідування. На підставі систем-
ного аналізу норм Кримінального процесуального кодексу України автором виділені відпо-
відні форми участі прокурора в такому процесі та здійснено їх аналіз. 

Ключові слова: кримінальне провадження, доказування, докази, запобіжні заходи, проку-
рор, форми участі прокурора в доказуванні, ухвалення кримінально-процесуальних рішень, 
клопотання.

Аннотация
В статье обосновано, что прокурор является ключевым и обязательным субъектом доказыва-

ния при применении мер пресечения на стадии досудебного расследования. На основа-
нии системного анализа норм Уголовного процессуального кодекса Украины автор выделил 
соответствующие формы участия прокурора в таком процессе и провел их анализ.

Ключевые слова: уголовное производство, доказывания, доказательства, меры пресече-
ния, прокурор, формы участия прокурора в доказывании, принятие уголовно-процессуальных 
решений, ходатайства.

Kalinovska M.O. The forms of participation of the prosecutorin the process of proving the 
application of preventive measures in pre-trial criminal proceedings

Summary
The article substantiates that the prosecutor is a key and compulsory subject of the process of 

proving the application of preventive measures at the stage of pre-trial investigation. Based on the 
systematic analysis of the norms of the Criminal Procedure Code of Ukraine, the author identified the 
appropriate forms of participation of the prosecutor in such a process and analyzed them.
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ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА, ЩО ВПЛИВАЄ  
НА ПРАВОВУ МОДЕЛЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ

Постановка проблеми. Євроінтеграційні 
процеси України зумовлюють необхідність 
запровадження системи заходів, спрямова-
них на гармонізацію законодавства України 
у сфері кримінальної юстиції і безпеки із пра-
вом Європейського Союзу (далі – ЄС). 

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Розкриттю окремих аспектів права ЄС при-
свячені роботи О.Д. Крупчана, В.І. Мурав-
йова, К.Б. Пусан, Т.М. Середи, О.М. Синюк, 
О.Я. Трагнюк, І.В. Яковюка та ін. Варто кон-
статувати недостатню наукову розробленість 
проблем, пов’язаних із гармонізацією кри-
мінального процесуального законодавства 
України із правом ЄС.

Формулювання завдання дослідження. 
Мета статті – проаналізувати право ЄС як 
одну з детермінант, що впливає на правову 
модель кримінальної процесуальної форми.

Виклад основного матеріалу. Підґрунтям 
стратегічних реформаційних процесів нашої 
держави став Закон України від 16 вересня 
2014 р. «Про ратифікацію Угоди про асоці-
ацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, 
Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони» [6] (далі – Угода про асоціацію з 
ЄС). Згідно із Преамбулою до Угоди про асо-
ціацію з ЄС [14], Україна бере на себе зобов’я-
зання, зокрема щодо поступової адаптації 
законодавства України (кримінального про-
цесуального також) до acquis ЄС відповідно 
до напрямів, визначених у цій Угоді, та ефек-
тивного її виконання, серед них: боротьба зі 
злочинністю та корупцією, з легалізацією 
(відмиванням) коштів та фінансуванням теро-

ризму; співробітництво в боротьбі з терориз-
мом, з незаконним обігом наркотичних засо-
бів, прекурсорів та психотропних речовин; 
правове співробітництво. 

Зауважимо, що значне місце в Угоді про 
асоціацію з ЄС присвячено співробітництву 
у сфері юстиції та безпеки. Так, відповідно до 
ст. 20 Угоди про асоціацію з ЄС, боротьба змле-
галізацією (відмиванням) коштів та фінан-
суванням тероризму передбачає посилення 
двостороннього та міжнародного співробіт-
ництва в цій сфері, зокрема співробітництва 
на оперативному рівні. Сторони забезпечу-
ють імплементацію відповідних міжнародних 
стандартів, зокрема стандартів Групи з розро-
блення фінансових заходів боротьби з відми-
ванням грошей та фінансуванням тероризму 
(FATF) та стандартів, рівнозначних тим, які 
ухвалені ЄС. Співробітництво в боротьбі з 
незаконним обігом наркотичних засобів, пре-
курсорів та психотропних речовин (ст. 21) 
спрямоване на боротьбу з незаконним обігом 
наркотиків, зменшення обсягів постачання, 
торгівлі та попиту на наркотики, боротьбу 
з наслідками для здоров’я та соціальними 
наслідками наркозалежності, а також на більш 
ефективне запобігання відводу хімічних пре-
курсорів, що використовуються для нелегаль-
ного виробництва наркотиків та психотропних 
речовин. Згідно зі ст. 22 Угоди про асоціацію з 
ЄС, співробітництво сторін спрямовується на 
вирішення, inter alia, таких проблем: a) неза-
конне переправлення через державний кор-
дон нелегальних мігрантів, торгівля людьми 
і вогнепальною зброєю та незаконний обіг 
наркотиків; b) контрабанда товарів; c) еко-
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номічні злочини, зокрема злочини у сфері 
оподаткування; d) корупція як у приватному, 
так і в державному секторі; e) підробка доку-
ментів; f) кіберзлочинність. Сторони посилю-
ють двостороннє, регіональне та міжнародне 
співробітництво у цій сфері, зокрема співро-
бітництво із залученням Європолу. Сторони і 
надалі розвивають співробітництво, inter alia, 
стосовно: a) обміну найкращими практиками, 
зокрема, щодо методик розслідування та кри-
міналістичних досліджень; b) обміну інфор-
мацією відповідно до чинних правил; c) поси-
лення потенціалу, зокрема навчання та, за 
необхідності, обміну персоналом; d) питань, 
пов’язаних із захистом свідків та жертв. Сто-
рони віддані ефективному виконанню Кон-
венції Організації Об’єднаних Націй (далі – 
ООН) проти транснаціональної організованої 
злочинності 2000 р. [7] та трьох Протоколів до 
неї, Конвенції ООН проти корупції 2003 р. [8] 
та інших відповідних міжнародних докумен-
тів. За змістом ст. 23 Угоди про асоціацію з 
ЄС, співробітництво в боротьбі з тероризмом 
здійснюється з метою запобігання актам теро-
ризму, згідно з міжнародним правом, міжна-
родним правом щодо захисту прав людини, 
біженців та гуманітарним правом, а також 
відповідними нормативними та підзаконними 
актами Сторін. Зокрема, Сторони домовилися 
співробітничати на основі повного виконання 
Резолюції Ради Безпеки ООН № 1373 2001 р., 
Глобальної контртерористичної стратегії ООН 
2006 р. [4] та інших документів ООН, а також 
відповідних міжнародних конвенцій та доку-
ментів. Зазначені домовленості Сторони реа-
лізують шляхом: a) обміну інформацією щодо 
терористичних угруповань та організованих 
груп, які надають їм підтримку; b) обміну 
досвідом та інформацією про тенденції теро-
ризму та стосовно засобів і способів боротьби 
з тероризмом, зокрема, допомоги в технічній 
галузі та навчанні; c) обміну досвідом сто-
совно запобігання тероризму. 

За умов сучасної глобалізації саме ці 
напрями міжнародного співробітництва 
набули стратегічного значення, оскільки спря-

мовані на створення загальноєвропейського 
простору свободи, безпеки і правосуддя, 
захист держав від загроз, що здатні перешко-
дити їх подальшому розвитку та становлять 
небезпеку для всього світу [15, с. 110]. 

З метою адаптації національного законо-
давства, що регулює правові відносини у сфе-
рах кримінальної юстиції та безпеки, до права 
ЄС Верховною Радою України ухвалено 
Закон від 18 березня 2004 р. «Про Загально-
державну програму адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського 
Союзу» [10], в якому визначено, що адап-
тація полягає в узгодженні законів та інших 
нормативно-правових актів України з acquis 
communautare. Це передбачає необхідність 
ухвалення законодавства України, створення 
інституційних механізмів та здійснення від-
повідних дій як на міжнародному рівні у вза-
ємовідносинах України з ЄС, так і в правопо-
рядку України [9, с. 48]. 

Євроінтеграційні адаптаційні процеси 
в України відображені в новітньому кримі-
нальному процесуальному законодавстві, 
передусім у Кримінальному процесуаль-
ному кодексі (далі – КПК), який передбачив 
низку концептуальних змін, спрямованих на 
впровадження європейських стандартів захи-
сту прав, свобод та законних інтересів особи 
у сфері кримінального судочинства, зокрема 
змін процесуальної форми під впливом досяг-
нень НТП: кардинальна зміна моделі початко-
вого етапу досудового розслідування, зміна 
порядку здійснення судового провадження, 
окремих слідчих (розшукових) та неглас-
них слідчих (розшукових) дій, використання 
технічних засобів фіксації під час здійс-
нення окремих процесуальних дій, запрова-
дження електронного документа, порядку 
проведення допиту, впізнання в режимі віде-
оконференції під час досудового розсліду-
вання, а також дистанційного судового про-
вадження в режимі відеоконференції тощо. 
Крім того, варто звернути увагу на закони 
України: «Про безоплатну правову допомогу» 
від 2 червня 2011 р., «Про прокуратуру» від 
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14 жовтня 2014 р., «Про Національне анти-
корупційне бюро України» від 14 жовтня 
2014 р., «Про  пробацію» від 5 лютого 2015 р., 
«Про забезпечення права на справедливий 
суд» від 12 лютого 2015 р., «Про Національну 
поліцію» від 2 липня 2015 р., «Про державне 
бюро розслідувань» від 12 листопада 2015 р., 
«Про внесення змін до Кримінального та Кри-
мінального процесуального кодексів України 
щодо виконання рекомендацій, які містяться 
у шостій доповіді Європейської комісії про 
стан виконання Україною Плану дій щодо 
лібералізації Європейським Союзом візового 
режиму для України, стосовно вдосконалення 
процедури арешту майна та інституту спе-
ціальної конфіскації» від 18 лютого 2016 р., 
«Про внесення змін до Господарського проце-
суального кодексу України, Цивільного про-
цесуального кодексу України, Кодексу адмі-
ністративного судочинства України та інших 
законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 р., 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо забезпечення дотримання прав 
учасників кримінального провадження та 
інших осіб правоохоронними органами під 
час здійснення досудового розслідування» 
від 16 листопада 2017 р. тощо. Цими зако-
нодавчими актами істотно змінено правове 
регулювання окремих кримінальних проце-
суальних інститутів із метою імплементації 
європейських стандартів. 

Водночас, як наголошено в Стратегії рефор-
мування судоустрою, судочинства та суміжних 
правових інститутів на 2015–2020 рр., схвале-
ній Указом Президента України від 20 травня 
2015 р. [11], є системні проблеми у сфері 
стратегічного планування та в законодавчому 
процесі, функціонування прокуратури та кри-
мінальної юстиції як суміжних правових інсти-
тутів має свої недоліки, наявні системи пра-
вової допомоги засвідчили свою недостатню 
функціональну спроможність, а система 
правосуддя сьогодні не виконує поставлені 
перед нею завдання на належному рівні. 

Одним із пріоритетних напрямів подаль-
шого реформування кримінального проце-

суального законодавства України є правове 
«супроводження» боротьби з кіберзлочинні-
стю. З розумінням того, що стрімкий розвиток 
інформаційних технологій поступово тран-
сформує світ; переваги сучасного цифрового 
світу та розвиток інформаційних технологій 
обумовили появу нових загроз національній 
та міжнародній безпеці; поруч з інцидентами 
природного (ненавмисного) походження 
зростає кількість та потужність кібератак, 
вмотивованих інтересами окремих держав, 
груп та осіб, Указом Президента України 
від 15 березня 2016 р. №96/2016 затвер-
джена Стратегії кібербезпеки України [13], 
метою якої є створення умов для безпечного 
функціонування кіберпростору, його вико-
ристання в інтересах особи, суспільства і 
держави. Відповідно до п. 4.5 зазначеної 
Стратегії, одним із напрямів гарантування 
кібербезпеки України є боротьба з кіберзло-
чинністю, яка передбачає здійснення уста-
новленим порядком, серед іншого, таких 
заходів: створення ефективного і зруч-
ного контакт-центру для повідомлень про 
випадки кіберзлочинів та шахрайства в 
кіберпросторі, підвищення оперативності 
реагування на кіберзлочини правоохоронних 
органів, зокрема їхніх регіональних підроз-
ділів; удосконалення процесуальних меха-
нізмів щодо збирання доказів в електронній 
формі, що стосуються злочину, удоскона-
лення класифікації, методів, засобів і тех-
нологій ідентифікації та фіксації кіберзло-
чинів, проведення експертних досліджень; 
запровадження блокування операторами та 
провайдерами телекомунікацій визначеного 
(ідентифікованого) інформаційного ресурсу 
(інформаційного сервісу) за рішенням суду; 
унормування порядку внесення обов’язкових 
до виконання операторами та провайдерами 
телекомунікацій приписів про термінове 
фіксування та подальше зберігання комп’ю-
терних даних, збереження даних про трафік; 
врегулювання питання можливості терміно-
вого здійснення процесуальних дій у режимі 
реального часу із застосуванням електро-
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нних документів та електронного цифрового 
підпису; упровадження схеми (протоколу) 
координації правоохоронних органів щодо 
боротьби з кіберзлочинністю; підготовка 
суддів (слідчих суддів), слідчих та прокуро-
рів для роботи з доказами, що стосуються 
злочину, отриманими в електронній формі, 
з урахуванням особливостей кіберзлочинів; 
запровадження особливого порядку зняття 
інформації з каналів телекомунікацій у разі 
розслідування кіберзлочинів; підвищення 
кваліфікації співробітників правоохоронних 
органів. Аналіз наведених заходів дозволяє 
зробити висновок, що окремі з них спря-
мовані саме на оптимізацію процесуальної 
форми досудового розслідування та судового 
розгляду кіберзлочинів, незважаючи на їхній 
перспективний характер. Як правильно зазна-
чено в спеціальній літературі, унормування 
цих заходів є вкрай необхідним, оскільки, як 
свідчить практика, розслідування таких зло-
чинів спричиняє низку проблем, що, зокрема, 
пов’язані: з неможливістю проведення 
в багатьох кримінальних провадженнях нег-
ласних слідчих (розшукових) дій (зважаючи 
на те, що злочин, щодо якого здійснюється 
кримінальне провадження, не є тяжким); зі 
складністю доказування причетності кон-
кретної особи до вчинення злочину в разі 
використання комп’ютерного обладнання 
декількома особами; з неможливістю вилу-
чення слідів злочину у віртуальному про-
сторі; з необхідністю залучення спеціаліста 
до участі в проведенні слідчих (розшукових) 
дій (обшуку, огляду) та залучення експерта 
для проведення експертиз, спрямованих на 
збирання доказів; зі складністю виявлення 
та фіксації слідів злочину в телекомуніка-
ційних мережах, враховуючи легкість їх зни-
щення та зміни комп’ютерної інформації; з 
короткостроковістю збереження інформації 
в провайдерів (зокрема, ІР-адреса, що дозво-
ляє ідентифікувати місцезнаходження особи, 
імовірно причетної до вчинення злочину) 
тощо; зі створенням системи ефективного 
захисту свідка і потерпілого від загроз, що 

пов’язані з їх участю в кримінальному про-
вадженні щодо тяжких і особливо тяжких 
злочинів [15, с. 115]. 

Також пріоритетним напрямом у сфері 
протидії злочинності на території ЄС варто 
вважати посилення взаємодії органів досу-
дового розслідування і суду України з компе-
тентними органами держав – членів ЄС щодо 
співробітництва в межах надання взаємної 
правової допомоги в кримінальних справах 
та екстрадиції, запровадження всіх можливих 
механізмів боротьби з тероризмом. В.І. Бори-
сов та В.С. Зеленецький підкреслюють, що 
одним із найбільш ефективних є інститут 
спільних слідчо-оперативних груп. Право-
вим підґрунтям їх запровадження стали поло-
ження ст. 13 Конвенції про взаємну правову 
допомогу в кримінальних справах між краї-
нами-членами ЄС від 12 липня 2000 р., якою 
передбачена можливість утворення уповнова-
женими органами країн-членів ЄС спільних 
слідчих груп для провадження конкретних 
заходів на визначений період часу (за умови 
наявності відповідної угоди між країнами). 
Кожна країна може ініціювати утворення 
такої групи в разі необхідності розслідування 
транснаціонального злочину [2, с. 362–363].

Важливе місце в системі права ЄС нале-
жить таким інституціям, як Європол, Євро-
юст та Європейська судова мережа (European 
JudicialNetwork) (далі – ЄСМ). Європейська 
судова мережа створена 1998 р. для посилення 
співпраці у сфері правосуддя та правозастосу-
вання в кримінальних справах. «Національні 
контакти» об’єднано в мережу, покликану 
забезпечувати двостороннє судове співро-
бітництво. Створення ЄСМ мало велике зна-
чення, адже з’явилася система, в якій об’єд-
нуються дані, знання й досвід «національних 
контактів», встановлюється порядок збирання 
й обміну даними. 1 липня 1999 р. розпочав 
роботу Європол – Європейське поліцейське 
відомство, метою якого стало підвищення 
ефективності співробітництва компетентних 
органів у запобіганні та протидії особливо 
небезпечним злочинам європейського масш-
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табу. Рішенням Ради Європи 2002/187/ЮВС 
створено Євроюст для посилення боротьби 
з тяжкими злочинами. Призначенням Євро-
юсту є підтримка та посилення координа-
ції і співробітництва національних органів, 
відповідальних за проведення розслідувань 
і кримінального переслідування за фактами 
тяжких злочинів, що зачіпають дві чи більше 
держав-членів або потребують проведення 
кримінального переслідування на загальних 
засадах – виходячи з операцій, які здійсню-
ються органами держав-членів та Європолом, 
і на базі наданої ними інформації [5].

У контексті заявленої проблематики варто 
розглянути питання можливості викори-
стання досягнень НТП у кримінальному про-
вадженні крізь призму конвенційних принци-
пів дотримання прав людини. 1 червня 2011 р. 
Україною ратифікований Другий додатковий 
протокол до Європейської конвенції про вза-
ємну допомогу в кримінальних справах.  
У ст. 9 цього Протоколу передбачено прове-
дення слухання справи за допомогою відео-
конференції, якщо особа перебуває на тери-
торії однієї країни та має бути допитана як 
свідок або експерт судовими органами іншої 
країни, остання має право, якщо особисте 
прибуття особи на її територію є небажаним 
або неможливим, запросити проведення слу-
хань у справі в такий спосіб. Сторони можуть 
на свій розсуд також застосовувати дані поло-
ження у відповідних випадках за згодою ком-
петентних судових органів під час дистан-
ційної участі в кримінальному провадженні 
підозрюваного чи обвинуваченого. У такому 
разі рішення щодо проведення відеоконфе-
ренції та спосіб її проведення підлягають 
погодженню між зацікавленими сторонами 
(державами) відповідно до національного 
законодавства та документів. Водночас варто 
враховувати, що провадження в такий спо-
сіб за участю обвинуваченого або підозрю-
ваного допускається лише за їхньою згодою.  
У ст. 10 Протоколу закріплена можливість 
проведення кримінального провадження 
також за допомогою телефонної конференції.

Відповідно до Висновку № 14 (2011) 
Консультативної ради європейських суддів 
«Судочинство та інформаційні технології», 
ІТ повинні бути інструментом або засобом 
покращення адміністрування судочинства, 
полегшувати доступ користувачів до судів та 
укріплювати гарантії, встановлені ст. 6 Євро-
пейської конвенції з прав людини (далі – 
ЄКПЛ): доступ до правосуддя, неупередже-
ність, незалежність судді, справедливість та 
розумні строки розгляду справи. Комп’ю-
теризація здатна покращити якість роботи 
судді, наприклад, за допомогою бази даних 
із посиланнями на судові рішення, законо-
давчу базу, наукові праці із правових питань, 
коментарі до постановлених рішень, а також 
інші форми обміну знань між суддями. Звер-
нення до послуг ІТ покращує документообіг. 
Відеоконференцзв’язок може полегшити 
проведення судових засідань з погляду без-
пеки та відібрання показань у свідків та екс-
пертів. Особливу увагу необхідно приділити 
тому, щоб конференцзв’язок та відібрання 
свідчень у такий спосіб не порушували 
гарантоване право осіб на захист, заохочу-
вали використання ІТ із метою посилення 
ролі судової системи в дотриманні верхо-
венства права в демократичних державах; 
ІТ не повинні втручатися в повноваження 
судді та підривати керівні принципи, зазна-
чені в ст. 6 ЄКПЛ [3].

В.В. Білоус зауважує, що велике значення 
в удосконаленні законодавства у сфері теле-
комунікацій мають угоди або окремі норми, 
що стосуються зв’язку, інформатики й 
інформаційної інфраструктури (наприклад, 
Будапештська декларація про європейську 
політику в галузі нових інформаційних техно-
логій 1999 р. та ін.). На думку науковця, упро-
вадження справжнього електронного (вірту-
ального) судочинства передбачає побудову 
широко розгалуженої системи фіксації не 
тільки судових процесів, а й способів кому-
нікації учасників судочинства, проведення 
дистанційного розгляду судових справ, інте-
гроване функціонування банку даних справ 
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і судових рішень та інших автоматизованих 
банків даних, автоматизованих інформацій-
но-пошукових систем, автоматизованих робо-
чих місць судді, помічника судді, слідчого, 
експерта, програмно-апаратних комплексів, 
програмно-технічних комплексів, систем 
автоматизованого ухваленні рішень, систем 
підтримки ухвалення рішень і систем під-
тримки судової експертизи, автоматичного 
формування статистичної звітності про діяль-
ність судів, розподілу навантаження на суддів 
тощо [1, с. 101].

Висновки. У підсумку зазначимо, що про-
ведене дослідження дало можливість під-
твердити, що розвиток кримінальної проце-
суальної форми детермінується системою 
чинників, зокрема правом ЄС. Гармоніза-
ція національного законодавства з європей-
ськими стандартами в галузі захисту прав і 
свобод людини у сфері кримінального судо-
чинства, їх імплементація у внутрішні пра-
вові механізми, впровадження європейських 
правових цінностей потребує належного нау-
кового супроводу.

Анотація
Стаття присвячена дослідженню права Європейського Союзу як детермінанти, що впливає 

на правову модель кримінальної процесуальної форми. Наголошується на тому, що євроінте-
граційні процеси України зумовлюють необхідність запровадження системи заходів, спрямо-
ваних на гармонізацію кримінального процесуального законодавства України із правом Євро-
пейського Союзу.
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нальне провадження.

Аннотация
Статья посвящена исследованию права Европейского Союза как детерминанты, оказыва-

ющей влияние на правовую модель уголовной процессуальной формы. Отмечается, что евро-
интеграционные процессы Украины обусловливают необходимость внедрения системы мер, 
направленных на гармонизацию уголовного процессуального законодательства Украины с 
правом Европейского Союза.
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Litkevich D.O. The right of the European Union as determinants influencing the legal model 
of the criminal proceeding form

Summary 
The article is devoted to the study of the law of the European Union as a determinant, influencing 

the legal model of a criminal procedural form. It is noted that the European integration processes of 
Ukraine make it necessary to introduce a system of measures aimed at harmonizing the criminal pro-
cedure legislation of Ukraine with the law of the European Union.
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Постановка проблеми. 13 квітня 2017 р. 
Верховною Радою України ухвалено Закон 
України «Про приватну детективну (розшу-
кову) діяльність», яким визначено загальні 
правові засади організації зазначеної діяль-
ності в Україні як одного зі шляхів забезпе-
чення конституційних гарантій людини та 
громадянина на захист своїх законних прав 
та інтересів. Однак Президент України засто-
сував право вето та 20 грудня 2017 р. повер-
нув вказаний правовий акт на повторний роз-
гляд Верховною Радою України [1], дотепер 
суспільні відносини в цій сфері залишаються 
неврегульованими. Водночас нині в Укра-
їні активно розвивається ринок детективних 
послуг, на якому, за даними різних джерел, 
працює 5–15 тис. підприємств та фізичних 
осіб-підприємців, а щомісячний обсяг цього 
ринку становить десятки мільйонів гривень. 
Складність у визначенні точної їх кількості 
пов’язана з тим, що, за відсутності спеціаль-
ного законодавства, яке мало б регулювати 
їхню діяльність, не завжди можна відрізнити 
приватні детективні підприємства (агенції) 
від інших суб’єктів господарських відносин, 
які надають інформаційні послуги. Але можна 
констатувати, що в Україні склався і функці-
онує «сірий» ринок детективних послуг, які 
мають стабільно високий попит в україн-
ському суспільстві, тому зволікання із затвер-
дженням законодавчого акта, який би регулю-
вав таку діяльність, ускладнює контроль за 

ним і потенційно сприяє порушенням зако-
нодавства. Отже, ухвалення Закону України 
«Про приватну детективну (розшукову) діяль-
ність» вбачається вкрай необхідним, однак 
не можна не брати до уваги потребу в доско-
налому і несуперечливому викладі його базо-
вих положень, зокрема принципів приватної 
детективної діяльності.

Огляд останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематика, пов’язана із з’ясуванням 
сутності принципів приватної детективної 
діяльності, у роботах українських науковців 
висвітлена ще недостатньо. Закордонний дос-
від приватної детективної діяльності вивчали 
у своїх роботах В.О. Черков, П.О. Попов [2] 
та І.О. Чайка [3], перспективи правового регу-
лювання приватної охоронної та детективної 
діяльності – О.Д. Пунда [4], однак принципи 
приватної детективної діяльності залишилися 
поза увагою вітчизняних учених. Зазначене, 
як і гостра потреба в правовому регулюванні 
детективної діяльності, зумовлює необхід-
ність з’ясування сутності та видів вказаних 
принципів.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є обґрунтування класифікації 
принципів приватної детективної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Для ефек-
тивного здійснення будь-якої професійної 
діяльності надзвичайно важливі принципи – 
керівні засади, фундаментальні ідеї, правила 
поведінки, які визначають як ціннісні орієн-
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тири, так і спрямованість поведінки професі-
оналів [5, с. 54; 6, с. 94; 7, с. 368]. Як слушно 
зазначають В.Ф. Погорілко й О.Ф. Фрицький, 
принцип – це об’єктивна закономірність, при-
таманна будь-якому суспільно-політичному 
явищу, сформульована у вигляді певної ідеї, 
правила або засади [8, с. 89]. Варто погоди-
тися з думкою, що саме принципи права є 
необхідними елеменами правового впливу, 
який, у свою чергу, у межах інструменталь-
ного підходу ототожнюється із правовим 
регулюванням [9, с. 1056].

Традиційно в теорії оперативно-розшуко-
вої діяльності, з огляду на Закон України «Про 
оперативно-розшукову діяльність», виділя-
ють такі принципи, як: верховенство права, 
законність, дотримання прав і свобод людини 
[10]. Водночас, як слушно зауважує В.В. Хме-
ленко, коло принципів оперативно-розшу-
кової діяльності ширше, можна виокремити 
такі критерії побудови системи принципів 
оперативно-розшукової діяльності: 1) за сту-
пенем конкретизації виділяють принципи, 
напрацьовані оперативно-розшуковою прак-
тикою та визначені законодавством (безпосе-
редньо визначені в оперативно-розшуковому 
законодавстві та випливають із норм опе-
ративно-розшукового законодавства); 2) за 
поширенням виділяють принципи оператив-
но-розшукової діяльності, які характерні: 
а) для всієї юридичної діяльності (законність, 
гуманізм, дотримання прав людини та грома-
дянина, рівність перед законом, позавідом-
чий контроль); б) для діяльності з боротьби 
зі злочинністю (оперативність, всебічність, 
повнота й об’єктивність провадження справ, 
її здійснення уповноваженими суб’єктами, 
поєднання гласності та негласності); в) для 
пошукової діяльності (конспіративність, 
залучення конфідентів, співмірність опера-
тивно-розшукового реагування) [11, с. 19; 7].

Аналіз положень ст. 3 ухваленого головою 
Верховної Ради України проекту закону «Про 
приватну детективну (розшукову) діяльність» 
свідчить про те, що суб’єкти законодавчої 
ініціативи віднесли до кола вказаних прин-

ципів згадані вище принципи верховенства 
права, законності та дотримання прав, свобод 
і законних інтересів фізичних та юридичних 
осіб, а також принципи диспозитивності, 
об’єктивності та неупередженості, добросо-
вісності, незалежності суб’єктів приватної 
детективної (розшукової) діяльності, конфі-
денційності та збереження професійної таєм-
ниці, взаємодії із правоохоронними органами, 
органами державної влади й органами місце-
вого самоврядування, підприємствами, уста-
новами, організаціями та громадянами. Крім 
того, у ч. 2 вказаної статті міститься вказівка 
на те, що суб’єкти приватної детективної (роз-
шукової) діяльності здійснюють детективну 
діяльність на всій території України, якщо 
інше не передбачено міжнародним договором, 
згода на обов’язковість якого надана Верхов-
ною Радою України, або законодавством іно-
земної держави. Останнє положення по суті є 
втіленням принципу територіальності.

Зміст наведених вище принципів свідчить 
про те, що для полегшення їх розуміння й 
оптимізації практики правозастосування вони 
можуть бути розділені на дві групи: загальні 
і спеціальні. 

Загальні принципи приватної детективної 
діяльності, на нашу думку, являють собою 
спільні для всіх суб’єктів правовідносин 
імперативні засади діяльності, порушення 
яких призводить до настання кримінальної, 
адміністративної, дисциплінарної, цивіль-
но-правової та матеріальної відповідально-
сті. До них належать принципи верховенства 
права, законності та дотримання прав, свобод 
і законних інтересів фізичних та юридичних 
осіб, конфіденційності та збереження профе-
сійної таємниці, а також принцип територіаль-
ності. Спеціальні принципи приватної детек-
тивної діяльності, на наш погляд, охоплюють 
також принципи диспозитивності, об’єктив-
ності та неупередженості, добросовісності, 
незалежності суб’єктів приватної детективної 
(розшукової) діяльності, взаємодії із право-
охоронними органами, органами державної 
влади й органами місцевого самоврядування, 
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підприємствами, установами, організаціями 
та громадянами.

Спробуємо пояснити свою позицію. Відне-
сення визначених вище принципів до групи 
загальних здійснено на підставі поширення 
дії зазначеного принципу на всіх суб’єктів 
правовідносин, а також з урахуванням наяв-
ності в різних галузях національного зако-
нодавства санкцій за порушення вказаних 
принципів. Так, усі без винятку особи, які 
постійно мешкають або тимчасово перебува-
ють на території України, зобов’язані дотри-
муватися принципу законності, порушення 
якого (тобто вчинення незаконного діяння 
шляхом дії або бездіяльності), призводить 
до юридичної відповідальності. Цей прин-
цип, зокрема, відображений у ст. 68 Основ-
ного закону України, в якій визначено, що 
кожен зобов’язаний неухильно додержува-
тися Конституції України та законів Укра-
їни, не посягати на права і свободи, честь і 
гідність інших людей, а незнання законів не 
звільняє від юридичної відповідальності [12]. 
Те саме стосується принципу дотримання 
прав, свобод і законних інтересів фізичних 
та юридичних осіб. Принцип територіально-
сті, який базується на конституційному поло-
женні, що суверенітет України поширюється 
на всю її територію (ч. 1 ст. 2), означає, що 
правові засади здійснення приватної детек-
тивної діяльності поширюються на всю тери-
торію України, якщо інше не передбачено 
міжнародним договором або законом Укра-
їни. Віднесення до групи загальних принципу 
конфіденційності обумовлено приписами ст. 
ст. 31, 32 Конституції України, якими визна-
чено, що кожному гарантується таємниця 
листування, телефонних розмов, телеграфної 
й іншої кореспонденції, винятки можуть бути 
встановлені лише судом у випадках, передба-
чених законом, для запобігання злочину чи 
з’ясування істини під час розслідування кри-
мінальної справи, якщо іншими способами 
одержати інформацію неможливо; ніхто не 
може зазнавати втручання в його особисте і 
сімейне життя, крім випадків, передбачених 

Конституцією України; не допускається зби-
рання, зберігання, використання та поши-
рення конфіденційної інформації про особу 
без її згоди, крім випадків, визначених зако-
ном, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини. 
Суб’єкти приватної детективної діяльності, як 
і будь-які інші суб’єкти, на яких поширюється 
дія Конституції і законів України, зобов’я-
зані дотримуватися вказаних вище положень 
на загальних підставах, отже, такі принципи 
доцільно об’єднати в групу загальних.

На відміну від загальних, за недодер-
жання спеціальних принципів криміналь-
ної й адміністративної відповідальності не 
передбачено. Оскільки приватна детективна 
(розшукова) діяльність у розумінні ухвале-
ного Верховною Радою України Закону Укра-
їни «Про приватну детективну (розшукову) 
діяльність» – це дозволена Міністерством 
юстиції України підприємницька діяльність 
приватних детективів або об’єднань приват-
них детективів щодо надання замовникам 
на платній договірній основі детективних 
послуг із метою захисту їхніх законних прав 
та інтересів на підставах та в порядку, перед-
бачених цим Законом; а приватний детектив – 
це фізична особа-підприємець, яка здійснює 
приватну детективну (розшукову) діяльність 
на підставах та в порядку, що передбачені цим 
Законом, то на здійснення досліджуваного 
виду діяльності поширюються вимоги, сво-
боди й обмеження, характерні для суб’єктів 
господарювання, що здійснюють господар-
ську діяльність для досягнення економічних 
і соціальних результатів та з метою одер-
жання прибутку [13]. Отже, на нашу думку, не 
може наставати юридична відповідальність 
за недодержання принципу диспозитивності, 
який, наприклад, у цивільному процесі тлума-
читься як принцип судочинства, згідно з яким 
сторони в процесі вільно розпоряджаються 
своїми матеріальними і процесуальними пра-
вами: представляти чи не представляти доказ, 
давати показання чи відмовитися від цього, 
заявляти клопотання чи ні, подавати скаргу чи 
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не подавати тощо, включаючи право на при-
мирення сторін у визначених законом випад-
ках [14] (у Законі України «Про приватну 
детективну (розшукову) діяльність» законо-
творець, на жаль, сутність даного принципу 
не пояснює). А ось за порушення принципів 
об’єктивності, неупередженості й добросо-
вісності корпоративними нормами суб’єктів 
господарювання або договором може бути 
передбачено певні види відповідальності 
(дисциплінарну або матеріальну у першому 
випадку, цивільно-правову – у другому).

Висновки. На підставі вищезазначеного 
можна переконатися, що визначення сутності 
принципів приватної детективної діяльності 
є необхідною передумовою створення від-

повідного правового підґрунтя діяльності 
приватних детективів. Класифікація таких 
принципів має базуватися на критерії право-
вого статусу суб’єктів приватної детективної 
діяльності (загального та спеціального) і вра-
ховувати як вимоги, які висуваються до всіх 
суб’єктів, що постійно або тимчасово перебу-
вають на території України, так і особливості 
здійснення ними підприємницької діяльності.

Напрямами подальших наукових розвідок, 
пов’язаних із сутністю принципів приватної 
детективної діяльності, на нашу думку, мають 
стати обґрунтування сутності інформацій-
них прав та обов’язків, а також конкретизація 
обмежень, зокрема, у сфері доступу до персо-
нальних даних.

Анотація
У статті зроблено спробу визначити сутність та надати класифікацію принципів приватної 

детективної діяльності. Обґрунтовано, що вказані принципи можна поділити на дві групи – 
загальні і спеціальні. Охарактеризовано зміст принципів, які входять до кожної із цих груп.

Ключові слова: приватна детективна діяльність, принципи приватної детективної діяль-
ності, принцип законності, принцип верховенства права, принцип конфіденційності, принцип 
диспозитивності.

Аннотация
В статье предпринята попытка определить сущность и предложить классификацию прин-

ципов частной детективной деятельности. Обосновано, что указанные принципы можно раз-
делить на две группы – общие и специальные. Охарактеризовано содержание принципов, вхо-
дящих в каждую из этих групп.

Ключевые слова: частная детективная деятельность, принципы частной детективной дея-
тельности, принцип законности, принцип верховенства права, принцип конфиденциальности, 
принцип диспозитивности.

Mulavka D.G., Bedrenko M.A. Classification of the principles of private detective work
Summary
The article at tempts to determine the nature and form a classification of the principles of private 

detective work. It is justified that these principles can be divided into two groups – general and spe-
cial. Characterized content of the principles included in each of these groups.

Key words: private detective work, principles of private detective work, principle of legality, 
principle of rule of law, principle of confidentiality, principle of disposition.
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РЕЗОЛЮЦІЇ РАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ  
ІЗ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЇХНЯ ЮРИДИЧНА СИЛА

Рада Організації Об’єднаних Націй (далі – 
ООН) із прав людини (далі – РПЛ) є одним 
із найбільш завантажених і активних допо-
міжних органів Генеральної Асамблеї ООН, 
що передбачає ухвалення РПЛ великої кіль-
кості документів, спрямованих на реаліза-
цію її компетенції. Це відповідає загаль-
ній оцінці повноважень ООН у галузі прав 
людини: «Функції і повноваження Організа-
ції Об’єднаних Націй у галузі прав людини 
надзвичайно різноманітні. Її органи ухвалю-
ють рекомендації, виносять рішення, скли-
кують міжнародні конференції, готують 
проекти конвенцій, проводять дослідження, 
надають консультативну допомогу окремим 
країнам. У низці випадків вони здійсню-
ють і контрольні функції за дотриманням 
державами зобов’язань, взятих за Стату-
том ООН та міжнародними угодами» [1].

Але РПЛ не простий допоміжний орган 
Генеральної Асамблеї ООН, який підтримує 
її діяльність із прав людини. Рада не лише 
готує проекти резолюцій Асамблеї із цих 
питань, але й ухвалює в межах компетенції 
власні рішення. До того ж Генеральна Асамб-
лея створила в РПЛ процедури і механізми, 
які також уповноважені ухвалювати власні 
акти, що можуть бути спрямовані до РПЛ або 
безпосередньо до держав-членів ООН. Рада 
уповноважена створювати за необхідності 
власні допоміжні органи, що також ухвалю-
ють акти, які можуть бути актами внутріш-
нього права ООН, а можуть мати значення і 
для розвитку загального міжнародного права 
прав людини. Своїми актами РПЛ координує 
діяльність Верховного комісара ООН із прав 
людини і Управління Верховного комісара із 

прав людини (далі – УВКПЛ). Отже, постає 
питання класифікації та міжнародно-правової 
оцінки цих нормативних актів.

Основним видом актів Ради з прав людини 
є резолюції. Цікаво, що право Ради ухвалю-
вати рішення у формі резолюції ніде в доку-
ментах Генеральної Асамблеї не згадується. 
У фундаментальній резолюції Генеральної 
Асамблеї ООН 60/251 про заснування РПЛ 
закріплено її право на рекомендації, нада-
вати звіти, приймати власні правила про-
цедури, застосовувати або вдосконалювати 
процедури Комісії із прав людини тощо. 
Повноваженням ухвалювати «резолюції і 
рішення» РПЛ наділила себе сама, користу-
ючись наданим їй правом ухвалювати власні 
правила процедури. У п. 11 резолюції Гене-
ральної Асамблеї (далі – ГА) ООН зазначено: 
«Рада має застосовувати правила процедури, 
встановлені для комітетів Генеральної Асам-
блеї, з урахуванням їх застосовності, якщо 
Генеральна Асамблея або Рада згодом не 
домовляться про інше». На цій підставі Рада 
ухвалила Правила процедури як додаток до 
власної резолюції 1/5 і записала, що резуль-
татом її роботи є «резолюції і рішення».  
А в п. 118 додано, що актами Ради, «окрім 
резолюцій і рішень», можуть бути «рекомен-
дації, висновки, резюме обговорень и заяви 
Голови. Оскільки такі результати матимуть 
інші правові наслідки, вони повинні допов-
нювати, а не замінювати собою резолю-
ції і рішення». Отже, РПЛ не лише надала 
собі право ухвалювати резолюції і рішення,  
а й розширила перелік таких актів, одночасно 
зазначивши, що вони можуть мати «правові 
наслідки». 
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Резолюції є основним, найбільш значущим 
нормативним актом РПЛ, які вона ухвалює 
на своїх сесіях. Предметом резолюції можуть 
бути різні питання повноважень Ради.

Резолюції, спрямовані до Генеральної 
Асамблеї ООН із пропозицією ухвалити доку-
мент із прав людини. На практиці такі резо-
люції РПЛ містять проекти резолюцій Гене-
ральної Асамблеї ООН. Так, на своїй першій 
сесії РПЛ ухвалила резолюцію, адресовану 
Генеральній Асамблеї ООН, із проханням 
відкрити для підписання, ратифікації та при-
єднання Міжнародну конвенцію для захисту 
всіх осіб від насильницьких зникнень [2, с. 2]. 
Але таке рішення було оформлене у вигляді 
проекту резолюції ГА ООН. Так само Рада 
ухвалила і рекомендувала Генеральній Асам-
блеї ООН ухвалити Декларацію ООН про 
права корінних народів [3, с. 20].

В оцінках такої практики РПЛ можна 
почути твердження, хоча і з певними застере-
женнями, що Рада створює міжнародні стан-
дарти прав людини. Так, П. Сандс і П. Клейн 
пишуть, що РПЛ може запроваджувати дії, що 
пов’язують всіх членів ООН із тим чи іншим 
«класичним джерелом міжнародного права» 
[4, с. 287–288]. Р. Фрідман пропонує піти 
в цьому питанні ще далі, говорячи про «мож-
ливий внесок Ради у розвиток міжнародного 
права» на підставі п. 5 (в) Резолюції ГА ООН 
60/251, де обумовлено право РПЛ рекоменду-
вати Генеральній Асамблеї ухвалити норми 
в галузі прав людини, які вже є юридично 
обов’язковими відповідно до міжнародного 
звичаєвого права [5, с. 107]. На нашу думку, 
ставлення до актів Ради як до правотворчих 
потребує обережності. 

Справді, Рада, як свого часу і КПЛ, бере 
участь у розробленні документів, що можуть 
містити проекти міжнародних і міжнарод-
но-правових актів. Але правовий статус РПЛ 
не надає їй права ухвалювати резолюції від 
імені ООН. Рада зобов’язана спрямовувати такі 
свої акти до Генеральної Асамблеї, яка також 
не має повноважень створювати норми загаль-
ного міжнародного права. Проте ГА може іні-

ціювати своїми резолюціями правотворчий 
процес, чого не має РПЛ за своїми повноважен-
нями, бо залишається допоміжним органом ГА.

Наскільки резолюції РПЛ можуть бути 
обов’язковими для Генеральної Асамблеї 
ООН? На нашу думку, юридично, навіть 
з погляду внутрішнього права ООН, Гене-
ральна Асамблея не зв’язана обов’язком ухва-
лити таку резолюцію чи ставити її до свого 
порядку денного, за винятком випадків, коли 
вона сама доручила РПЛ готувати відповідні 
документи. Але політично ГА не може уник-
нути розгляду таких проектів. Це питання 
політично узгоджується в робочих органах 
Генеральної Асамблеї ООН на етапі підго-
товки сесії. Практика ухвалення таких резо-
люцій РПЛ є традиційною і походить від 
подібної практики Комісії із прав людини. 
Процедура проходження проектів таких актів 
у самій Раді в цьому разі для Генеральної 
Асамблеї не має значення.

Резолюції, якими створюються допоміжні 
органи Ради або продовжуються їхні повнова-
ження. Рада формально не обмежена в ухва-
ленні таких рішень. Водночас вона визначає 
повноваження такого органу. У цьому сенсі 
РПЛ діє так само, як її попередниця – КПЛ, 
хоча остання була органом ЕКОСОР, а не 
Генеральної Асамблеї ООН. Наприклад, резо-
люцією 2001/46 від 23 квітня 2006 р. КПЛ 
створила Міжсесійну робочу групу відкри-
того складу для розроблення нормативного 
документа, що має обов’язкову силу, для 
захисту всіх осіб від насильницьких зник-
нень. Так само своєю резолюцією 1995/32 від 
3 березня 1995 р. КПЛ заснувала міжсесійну 
робочу групу відкритого складу з єдиною 
метою – розробити проект декларації ООН 
про права корінних народів. 2006 р. на своїй 
першій сесії РПЛ продовжила повноваження 
допоміжних органів Комісії із прав людини. 
Наприклад, продовжено на два роки «мандат 
Робочої групи з метою розроблення факуль-
тативного протоколу до Міжнародного пакту 
про економічні, соціальні і культурні права» 
[6, с. 31].
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Подібні рішення РПЛ варто вважати 
актами внутрішнього права ООН, і як такі 
вони мають правове значення. Обмеженням 
для їх ухвалення є бюджет ООН. Тут і може 
проявлятися роль бюрократії ООН, яка може 
впливати на ухвалення фінансових рішень. 
Формально незгоду з рішенням Ради ООН 
із прав людини може висловити Генеральна 
Асамблея, але такі випадки невідомі.

Резолюції з фінансових питань. РПЛ діє 
одночасно в межах бюджету ООН і в межах 
додаткових фінансових ресурсів, які Рада 
ООН із прав людини одержує від держав як 
адресні пожертвування. Але незалежно від 
джерела фінансування РПЛ залучає апарат 
Верховного комісара ООН із прав людини, 
який здійснює організаційно-технічне 
забезпечення її діяльності. Наприклад, у 
межах підготовки пункту «Право на розви-
ток» свого порядку денного РПЛ зверталася 
до УВКПЛ із проханням «вжити всіх необ-
хідних заходів і виділити необхідні ресурси 
з метою ефективного виконання цієї резо-
люції» [7, с. 33].

Одним із найважливіших документів 
із фінансових питань є резолюція РПЛ «Про 
створення фондів для участі в механізмі 
універсального періодичного огляду Ради 
із прав людини» від 28 вересня 2007 р. [8]. 
Цим документом пропонується створення 
двох позабюджетних фондів: Фонду добро-
вільних внесків на підтримку УПО з метою 
забезпечення участі в оглядах країн, що роз-
виваються, і особливо найменш розвинутих 
з них; і Фонду фінансової і технічної допо-
моги для сприяння державам у виконанні 
рекомендацій за результатами Універсаль-
ного періодичного огляду.

На нашу думку, з міжнародно-правового 
погляду такі резолюції РПЛ мають безза-
перечну силу в межах ООН, якщо вони під-
тверджені бюджетним або позабюджетним 
фінансуванням. Але формально-юридично 
такі резолюції не можуть не бути виконані 
адресатом – УВКПЛ. Структура відносин між 
РПЛ і УВКПЛ значною мірою побудована на 

загальному і організаційно-технічному керу-
ванні Управлінням із боку Ради1.

Резолюції РПЛ зі зверненнями до держав 
про фінансування заходів Ради поза статут-
ними внесками до бюджету ООН очевидно 
мають дуалістичну природу. Як акти вну-
трішнього права ООН вони запроваджують 
створення позабюджетних Фондів, діяльність 
яких забезпечуватимуть відповідні органи 
ООН2, але поза межами ООН така резолюція 
має силу звичайної рекомендації.

Резолюції, якими скеровується діяль-
ність допоміжних органів. Такі резолюції є 
типовими управлінськими рішеннями РПЛ. 
У цьому сенсі вони є обов’язковими для адре-
сатів незважаючи на наявну в ООН традицію 
звертатися із проханнями, а не з наказами. 
Наприклад, з питання підготовки факульта-
тивного протоколу до Міжнародного пакту 
про соціальні, економічні і культурні права 
Рада «просила у зв’язку із цим Голову Робо-
чої групи підготувати з урахуванням всіх 
думок, висловлених у ході сесій Робочої 
групи, зокрема щодо сфери дії та застосу-
вання факультативного протоколу, перший 
проект факультативного протоколу, що вклю-
чає в себе проекти положень, які відповіда-
ють різним основним підходам, описаним в її 
аналітичному документі, для використання як 
основи на майбутніх переговорах; 3. Просить 
Робочу групу щорічно проводити нараду три-
валістю в десять робочих днів і представляти 
доповіді Раді; 4. Постановляє запропонувати 
представнику Комітету з економічних, соці-
альних і культурних прав брати участь у цих 
нарадах як експерту» [9, с. 20].

Резолюції, якими РПЛ скеровує діяльність 
Верховного комісара із прав людини. Як вже 
було зазначено, структура відносин Ради 
з прав людини і Верховного комісара ООН 

1 Див.: підр. 2.4 цього дослідження «Взаємодія Ради із прав людини 
з Верховним комісаром із прав людини і Управлінням Верховного 
комісара ООН із прав людини».

2  Наприклад, 2 квітня 2008 р. УВКПЛ оголосило про створення 
Добровільного фонду для участі в УПО з поясненнями можливо-
стей для країн, що розвиваються, отримання фінансової допомоги 
для участі в сесіях УПО та навчання персоналу, який залучається  
до підготовки Оглядів.  
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із прав людини побудована на необхідності 
забезпечення Комісаром як представником 
персоналу ООН діяльності Ради, що є між-
державним політичним органом організації. 
Прикладом тут може бути необхідність підго-
товки за ініціативою РПЛ певних міжнародних 
заходів. Саме в такий спосіб Рада здійснювала 
підготовчі заходи із проведення Міжнародної 
конвенції з ліквідації всіх форм расової дис-
кримінації. У своїй резолюції РПЛзвернулася 
до Верховного комісара із прав людини із про-
ханням «відібрати у взаємодії з регіональними 
групами п’ять висококваліфікованих експер-
тів для вивчення змісту і параметрів матері-
альних прогалин у чинних міжнародно-пра-
вових актах із боротьби з расизмом, расовою 
дискримінацією, ксенофобією і пов’язаною 
з ними нетерпимістю, включаючи, але не 
обмежуючись лише ними, сфери, виділені 
в заключних зауваженнях Голови семінару 
високого рівня, що відбувся в рамках четвер-
тої сесії Міжурядової робочої групи; ця Група 
експертів, у взаємодії з договірними органами 
із прав людини, Спеціальним доповідачем 
змпитання про сучасні форми расизму, расо-
вої дискримінації, ксенофобії і пов’язаної з 
ними нетерпимості, а також іншими відповід-
ними власниками мандатів, повинна виробити 
базовий документ, що містить конкретні реко-
мендації про засоби або шляхи усунення цих 
прогалин, включаючи – але не обмежуючись 
тільки цим – розроблення нового факульта-
тивного протоколу до Міжнародної конвенції 
про ліквідацію всіх форм расової дискри-
мінації і ухвалення нових правових актів, 
таких, як конвенції або декларації» [10, с. 34].

В іншому випадку РПЛ своєю резолюцією 
доручала УВКПЛ здійснювати збір інформа-
ції в державах «для підготовки доповіді про 
порушення і нехтування правами людини 
і злочини, скоєні терористичною групою 
«БокоХарам», та їхні наслідки для прав 
людини у державах, що відчули наслідки 
таких актів, для забезпечення притягнення до 
відповідальності винних, і надати усну онов-
лену інформацію в рамках інтерактивного 

діалогу, який відбудеться на 29-й сесії Ради 
із прав людини, а також представити допо-
відь для розгляду на її 30-й сесії» [11]. Жоден 
із керівних документів РПЛ чи УВКПЛ не 
визначає межі, в яких може здійснюватися 
співробітництво цих двох допоміжних орга-
нів Генеральної Асамблеї. Аналіз резолюцій 
РПЛ свідчить про те, що така діяльність є 
ситуативною і залежить від активності РПЛ, 
а зрештою – від ГА ООН.

За своєю юридичною силою такі резолю-
ції РПЛ обов’язкові для виконання Верхов-
ним комісаром ООН із прав людини, хоча 
він за посадою є заступником Генерального 
секретаря ООН, а РПЛ – допоміжний орган  
ГА ООН.

Резолюції, якими затверджуються звіти 
допоміжних органів. Наприклад, доповідь 
Робочої групи та рішення Робочої групи про 
завершення своєї роботи з підготовки проекту 
Міжнародної конвенції для захисту всіх осіб 
від насильницьких зникнень [12] або ж допо-
відь міжсесійної Робочої групи відкритого 
складу для розроблення проекту декларації 
ООН про права корінних народів [13]. Пра-
вове значення таких резолюцій пов’язане із 
припиненням повноважень допоміжних орга-
нів, а отже, і припиненням їх фінансування.

Резолюції РПЛ можуть містити міжна-
родно-правові оцінки дій держав. Це має 
наслідком значну поляризацію членів Ради, 
що, врешті, мінімізує вплив таких резолюцій 
на міжнародно-правові відносини або взагалі 
не дозволяє говорити про такий вплив. 

Так, резолюцією 2/3 «Права людини на оку-
пованих сирійських Голанах» від 27 листо-
пада 2006 р. РПЛ звинуватила Ізраїль в анек-
сії Голанських висот: «Незаконний характер 
рішення Ізраїлю від 14 грудня 1981 р. встано-
вити свої закони, юрисдикцію й управління на 
окупованих сирійських Голанах, що призвело 
до фактичної анексії цієї території» [14, с. 5]. 
Окрім того, РПЛ констатувала «застосовність 
Женевської конвенції про захист цивільного 
населення під час війни від 12 серпня 1949 р. 
та відповідних положень Гаазької конвенції 
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1899 і 1907 рр. до окупованих сирійських 
Голан» (Резолюція ухвалена із занесенням до 
звіту про голосування, всього 32 голоси, з них 
1 – проти, 14 – утрималися).

Висновки. Залежно від предмета резолю-
ції можна, очевидно, говорити про її юри-
дичну силу. Як видно з наведених прикладів, 
предмет резолюцій стосується або суто реалі-
зації РПЛ її повноважень допоміжного органу 
ГА, який бере участь у підготовці її сесій, або 
організаційно-правових умов забезпечення 

перебування РПЛ у системі допоміжних орга-
нів Генеральної Асамблеї ООН. У першому 
разі очевидним є, на нашу думку, рекоменда-
ційний характер резолюцій РПЛ: Генеральна 
Асамблея ООН юридично жодним чином 
не пов’язана з рішеннями РПЛ, ухвалює свої 
резолюції виключно шляхом голосування 
держав-членів. У другому – резолюції РПЛ 
мають характер актів внутрішнього права 
ООН, ухвалені в межах компетенції РПЛ, а 
отже, обов’язкові до виконання.

Анотація
У статті проаналізовано резолюції Ради Організації Об’єднаних Націй із прав людини як 

одні з основних її актів. Визначено предмет резолюцій, це можуть бути різні питання, щодо 
яких сесія Ради ухвалює рішення, зокрема: резолюції, спрямовані до Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй із пропозицією ухвалити документ із прав людини; резолюції, 
якими створюються допоміжні органи Ради або продовжуються їхні повноваження; резолюції 
з фінансових питань; резолюції, якими скеровується діяльність допоміжних органів; резолю-
ції, якими Рада скеровує діяльність Верховного комісара із прав людини. Автор зазначає, що 
резолюції можуть бути етапом у міжнародно-правовому нормотворенні, зокрема, у разі вне-
сення до Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй проектів міжнародних догово-
рів, підготовлених Радою із прав людини.

Ключові слова: резолюції, акти, Рада ООН, допоміжні органи, Верховний комісар, права 
людини, компетенція.

Аннотация
В статье проанализированы резолюции Совета Организации Объединенных Наций по пра-

вам человека как один из основных ее актов. Определен предмет резолюций, это могут быть 
различные вопросы, по которым сессия Совета принимает решение, в частности: резолюции, 
направленные Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций с предложением 
принять документ по правам человека; резолюции, которыми создаются вспомогательные 
органы Совета или продляются их полномочия; резолюции по финансовым вопросам; резолю-
ции, которыми организовывается деятельность вспомогательных органов; резолюции, кото-
рыми Совет организовывает деятельность Верховного комиссара по правам человека. Автор 
отмечает, что резолюции могут быть этапом в международно-правовом нормотворчестве, в 
частности, в случае вынесения на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных 
Наций проектов международных договоров, подготовленных Советом по правам человека.

Ключевые слова: резолюции, акты, Совет ООН, вспомогательные органы, Верховный 
комиссар, права человека, компетенция.

Asiryan S.R. Resolutions of the Organization of the United Nations on Human rights and 
their juridical force

Summary
The article analyzes the resolutions of the United Nations Human Rights Council as one of its 

main acts. The subject of the resolution is defined, and this may include various issues from which the 
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Council decides, in particular: resolutions addressed to the General Assembly of the United Nations 
with a proposal to adopt a human rights document; resolutions establishing subsidiary organs of 
the Council or continuing their powers; resolutions on financial issues; resolutions governing the 
activities of subsidiary bodies; resolutions by which the Council directs the activities of the High 
Commissioner for Human Rights. The author notes that resolutions maybe a stage in international 
legal regulation, in particular, in the case of submission to the General Assembly of the United Nations 
of draft international agreements prepared by the Human Rights Council.

Key words: resolutions, acts, UN Council, subsidiary bodies, High Commissioner, human rights, 
competence.
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Постановка проблеми. Міжнародно-пра-
вова відповідальність держав – це концепція, 
вироблена Організацією Об’єднаних Націй 
(далі – ООН) після Другої світової війни. 
Даний інститут міжнародного публічного 
права є одним із найважливіших для підтри-
мання міжнародного миру та безпеки і зміц-
нення верховенства права та справедливості 
в міжнародних відносинах, розвитку спів-
робітництва у вирішенні проблем соціаль-
но-економічного й гуманітарного характеру, 
забезпечення прав людини. Проблематика 
міжнародно-правової відповідальності осо-
бливо актуальна для України у зв’язку з агре-
сією Російської Федерації (далі – РФ), спершу 
в Криму, а потім і на територіях Донецької 
та Луганської областей. Оскільки РФ запе-
речує те, що вона є стороною збройного кон-
флікту, і називає його громадянською війною, 
постає питання кваліфікації цього збройного 
конфлікту і відповідальності за порушення 
прав людини та міжнародного гуманітарного 
права. У контексті невизнання даного кон-
флікту міжнародним постає проблема визна-
чення відповідальності держав у неміжнарод-
них збройних конфліктах.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Питання міжнародно-правової відповідаль-
ності держав досліджували такі науковці, 
як: М. Буроменський, В. Буткевич, В. Дени-
сов, В. Євінтов, О. Задорожній, Д. Левін, 

А. Мацко, О. Мережко, Ю. Решетов, Л. Тим-
ченко, О. Трайнін, Г. Тункін, І. Арцибасов, 
І. Бліщенко, С. Єгоров, Л. Іногамова-Хе-
гай, В. Калугін, А. Кибальник, І. Лукашук, 
Р. Мюллерсон, О. Скрильник, М. Антонович, 
а питання кваліфікації збройних конфлік-
тів вивчали С. Бескоровайний, Е. Кузьмін та 
ін. Незважаючи на достатньо велику кіль-
кість праць, поняття відповідальності дер-
жав у міжнародному праві сьогодні є специ-
фічним та невизначеним, особливо у сфері 
неміжнародних збройних конфліктів.

Формулювання завдання дослідження. 
Стаття спрямована на з’ясування природи 
міжнародно-правової відповідальності дер-
жав, особливостей розвитку цього інституту 
міжнародного публічного права, підстав 
для його застосування в разі порушень під час 
неміжнародних збройних конфліктів.

Виклад основного матеріалу. Відпові-
дальність у міжнародному праві відіграє 
важливу роль у функціонуванні міжнародної 
системи та забезпеченні прав людини. Комі-
сія міжнародного права ООН визначила зміст 
міжнародної відповідальності як «ті наслідки, 
які те чи інше міжнародно-протиправне діяння 
може мати відповідно до норм міжнародного 
права в різних випадках, наприклад, наслідки 
діяння в плані відшкодування збитку й відпо-
відних санкцій». У міжнародному праві між-
народно-правовою відповідальністю наизва-
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ють конкретні негативні юридичні наслідки, 
що настають для суб’єкта міжнародного права 
внаслідок порушення ним міжнародно-право-
вого зобов’язання [1, с. 351–352].

Міжнародно-правова відповідальність як 
різновид юридичної відповідальності має 
певні особливості правового регулювання. 
На відміну від інших видів відповідально-
сті, вона пов’язана із примусом із практич-
ним застосуванням до правопорушника вста-
новлених джерелами міжнародного права 
санкцій. Необхідно зауважити, що міжна-
родно-правова відповідальності до початку 
ХХ ст. характеризувалася домінуванням від-
повідних норм, що забезпечували захист пра-
вопорядку, вигідного лише окремим великим 
державам. Ці норми припускали вирішення 
міжнародних конфліктів воєнними засобами 
[2, с. 41–42].

Для розкриття природи міжнародно-пра-
вової відповідальності потрібно застосувати 
історичний підхід. На жаль, у світовій літе-
ратурі важко знайти дослідження, присвячені 
історичному розвитку міжнародно-правової 
відповідальності. Причина вбачається в тому, 
що відповідальність виникає із самим розвит-
ком права та є його частиною. 

Усе це свідчить про те, що навіть на ран-
ніх етапах існування держав питання відпові-
дальності залишалось актуальним, однак не 
завжди воно було врегульоване нормами права. 
Лише з розвитком концепції суверенної влади 
держави міжнародна відповідальність набула 
нормативного закріплення. Сучасна концеп-
ція правової природи міжнародно-правової 
відповідальності виникла після Другої світо-
вої війни у зв’язку з намаганням держав-пе-
реможців не допустити повторення злочинів 
нацизму й японського імперіалізму, що при-
вело до ухвалення низки нормативно-правих 
актів, зокрема Женевських конвенцій 1949 р.

Тепер розглянемо основні характеристики 
міжнародно-правової відповідальності. Ці 
характеристики залежать від певних чинників. 
По-перше, наявність дійсного зобов’язання 
між суб’єктами; по-друге, наявність діяння 

(дія чи бездіяльність), яке порушує зобов’я-
зання і присвоюється державі, що вчинила 
його; шкода, яка є наслідком протиправного 
діяння. Ці вимоги визначені в багатьох преце-
дентах. Так, у рішенні в справі про фабрику 
в Хожуві Постійна палата міжнародного пра-
восуддя визначила, що «відповідальність – це 
принцип міжнародного права і навіть концеп-
ція закону, згідно з яким будь-яке порушення 
зобов’язання призводить до обов’язку від-
шкодування» [2, с. 43].

Міжнародно-правова відповідальність, 
як ми зазначали, виникає із зобов’язань, які, 
серед іншого, стосуються й участі держав 
у збройних конфліктах та вчинення міжнарод-
них правопорушень, які із цього випливають. 
У доктрині розрізняють два види збройних 
конфліктів: міжнародний та неміжнародний. 
Збройний конфлікт міжнародного характеру, 
з  погляду міжнародного права, являє собою 
оголошену або неоголошену війну, часткову 
або повну окупацію, навіть без збройного 
опору. Поряд із міжнародним збройним кон-
фліктом Другий додатковий протокол до 
Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. 
від 8 червня 1977 р. виділяє збройний конфлікт 
неміжнародного характеру як усі збройні кон-
флікти, які не є міжнародними збройними 
конфліктами і відбуваються на території будь-
якої держави між її збройними силами або 
іншими організованими збройними групами, 
які, перебуваючи під відповідальним коман-
дуванням, контролюють частину її терито-
рії, що дає їм змогу здійснювати безперервні 
й погоджені воєнні дії [3, с. 195–197]. Метою 
їх боротьби є прагнення захопити владу, 
домогтися більшої автономії в межах дер-
жави або відокремлення та створення влас-
ної, незалежної держави [4, с. 118].

Неміжнародний збройний конфлікт від-
різняється від конфлікту міжнародного 
характеру за такими ознаками: а) наявність 
двох ворожих сторін, однією з яких є уряд, а 
іншою – збройна група; б) фактична участь 
у бойових діях збройних сил протиборчих 
сторін; в) застосування зброї; г) колективний 
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характер виступів, які виявляються в про-
тестах проти уряду, порушення конституцій-
ного ладу; д) певний ступінь організованості 
повстанців і наявність владних структур, що 
здійснюють управління ними; ґ) володіння 
частиною території відповідної держави й 
існування органу, який здійснює контроль над 
цією територією. 

Держави не повинні втручатися у внутрішні 
конфлікти на території іншої держави. Однак 
на практиці здійснюються збройні заходи, 
що дістали назву «гуманітарна інтервенція». 
Такими були охарактеризовані збройні акції 
в Сомалі й Руанді, які мали за мету призупи-
нення там внутрішніх конфліктів, що супро-
воджувалися масовими людськими жертвами 
[4, с. 118–119]. Такі дії міжнародна спільнота 
визнає правомірними, держави не несуть за 
них відповідальність. 

Проте винятком із практики правомірного 
втручання держав у внутрішні конфлікти 
можна вважати агресію РФ на Сході Укра-
їни, не розглядаючи окупацію Криму, яка не 
є предметом нашого дослідження. Питання 
відповідальності РФ є надзвичайно склад-
ним у контексті порушення не лише норм 
міжнародного права, а й загальних принци-
пів, зокрема незастосування сили чи погрози 
силою та втручання у внутрішні справи іншої 
держави. Важливо зазначити, що в разі пору-
шення норм міжнародного гуманітарного 
права під час збройних конфліктів винна дер-
жава повинна притягатися до відповідально-
сті. Однак постають питання: хто може бути 
суб’єктом такого порушення та який порядок 
притягнення його до міжнародно-правової 
відповідальності?

По-перше, варто звернутися до консульта-
тивних висновків Міжнародного суду ООН 
(далі – Суд). У справі “Legality of the Threator 
Use of Nuclear Weapons” 1996 р. Суд зазна-
чив, що «норми міжнародного гуманітарного 
права повинні дотримуватись усіма держа-
вами незалежно від того, ратифікували вони 
конвенції, що містять дані норми, чи ні» 
(п. 79). Тобто норми міжнародного гумані-

тарного права поширюються на всіх учасни-
ків збройних конфліктів, зокрема, у частині 
притягнення їх до відповідальності. У справі 
“Military and Paramilitary Activities in and 
against Nicaragua” Суд підтвердив основні 
принципи міжнародного гуманітарного права 
і заперечив право Сполучених Штатів Аме-
рики (далі – США) застосовувати силу проти 
Нікарагуа для забезпечення поваги до прав 
людини в цій країні відповідно до звичаєвого 
міжнародного права. 

По-друге, у доктрині міжнародного права 
визначено, що міжнародне гуманітарне право 
(далі – МГП) діє в умовах і міжнародних, і 
неміжнародних збройних конфліктів. Це сто-
сується і транснаціональних конфліктів між 
державами і недержавними угрупуваннями, 
до яких також застосовується МГП.

По-третє, питання кваліфікації збройного 
конфлікту тісно пов’язане з ідентифікацією 
територій із невизначеним правовим стату-
сом і встановленням юрисдикції щодо них, 
зокрема, щодо таких територій, на яких про-
ходять бойові дії. Ст. 2, спільна для всіх чоти-
рьох Женевських конвенцій 1949 р., сформу-
льована так: «На додаток до положень, які 
втілюються в мирний час, ця Конвенція засто-
совується до всіх випадків оголошеної війни 
чи будь-якого іншого збройного конфлікту, що 
може виникнути між двома чи більше висо-
кими договірними сторонами, навіть якщо 
одна з них не визнає стану війни». 

Збройний конфлікт, який триває на оку-
пованій території Донбасу, характеризується 
тим, що Україна не визнає стану війни, а ква-
ліфікує цей стан як Операцію об’єднаних сил; 
інша сторона конфлікту – Росія – заперечує 
участь регулярних військових сил РФ у цій 
війні, однак підтверджує можливість при-
сутності російських військових на території 
бойових дій на Донбасі. Тому даний конфлікт 
можна віднести до неміжнародного зброй-
ного конфлікту із втручанням із боку інозем-
них держав [5, с. 34].

Єдиним правовим актом, який визначає 
положення про міжнародно-правову відпо-
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відальність, є проект статей, розроблений 
Комісією з міжнародного права, ухвалений 
на 53-й сесії 2001 р. У резолюції 68/104 Гене-
ральна Асамблея ООН визнала важливість 
питання про відповідальність держав і знову 
звернула на них увагу урядів, водночас не 
звернула увагу на питання їх майбутнього 
ухвалення. На важливість ухваленого про-
екту та можливість перетворення його норм 
на звичаї міжнародного права вказала низка 
судових рішень. Так, у справі “Conoco Phillips 
Petrozuata B.V., and others v. Bolivarian Republic 
of Venezuela” арбітражний трибунал зазначив, 
що «у подальші рішення, зокрема постанови 
і рішення Міжнародного центру з урегулю-
вання інвестиційних спорів, на регулярній 
основі включалися посилання на статті про 
відповідальність держав як на документ, що 
кодифікує або декларує норми міжнародного 
звичаєвого права». У справі “Hulley Enterprises 
Limited (Cyprus) v. The Russian Federation” 
арбітражний трибунал зазначив, що застосо-
ване судом матеріальне право також включає 
«принципи міжнародного права, у тому числі 
принципи, встановлені належним чином Комі-
сією міжнародного права Організації Об’єд-
наних Націй у статтях про відповідальність 
держав за міжнародно-протиправні діяння». 
У справі “Samsonov v. Russia” Європейський 
суд із прав людини постановив, що статті 
про відповідальність держав «кодифікували 
принципи відповідальності держав за міжна-
родно-протиправні діяння, що сформувалися 
в рамках сучасного міжнародного права». 
У справі “Gold Reserve Inc. v. Bolivarian 
Republic of Venezuela” арбітражний трибу-
нал зауважив, що норми проекту «стосуються 
передусім міжнародно-протиправних діянь, 
скоєних стосовно держав, а не фізичних осіб 
або інших недержавних суб’єктів <…> низка 
авторитетних експертів застерігали проти 
необдуманого об’єднання цих двох понять».

Відповідно до проекту та подальшої судової 
практики, яка склалася на його основі, можна 
зробити висновок, що обов’язковими умовами 
міжнародно-правової відповідальності є пору-

шення міжнародно-правового зобов’язання.
Суттєвою умовою міжнародної відпові-

дальності держави є можливість її відпові-
дальності за ті чи інші фактичні дії. Під впли-
вом міжнародної практики вироблені 
спеціальні правила обвинувачення держави 
в протиправній поведінці.

Загальне правило полягає в тому, що дер-
жава як суб’єкт міжнародного права відпові-
дає тільки за поведінку її органів управління 
або інших суб’єктів, що діють під контролем 
таких органів держави. Такий підхід зумовле-
ний двома чинниками: прагненням обмежити 
міжнародну відповідальність поведінкою, 
в якій держава бере участь як єдина струк-
тура, а також необхідністю визнання автоно-
мії осіб, які діють на власний розсуд, а не за 
наказом якого-небудь державного органу.

Присвоєння як дія нормативного характеру 
полягає в тому, щоб встановити для цілей від-
повідальності, що те чи інше діяння є діян-
ням цієї держави. Присвоєння засновується 
на критеріях, які визначаються міжнародним 
правом, а не тільки причинно-наслідковим 
зв’язком. Поведінка органу держави розгля-
дається як діяння даної держави незалежно 
від того, чи здійснює цей орган законодавчу, 
виконавчу чи будь-яку іншу функцію, яка 
його позиція в системі держави, чи є він цен-
тральним органом влади. Звичаєвий харак-
тер даної норми закріплений у рішенні Суду 
в справі «Про відмінності, які стосуються 
імунітету від судового переслідування Спеці-
ального доповідача Комісії із прав людини»: 
«Згідно із загальноприйнятою нормою між-
народного права, поведінка будь-якого органу 
держави повинна розглядатись як діяння 
цієї держави». У ст. 8 Проекту зазначено, 
що поведінка, яка санкціонована державою,  
вважається її поведінкою.

Іншою основною умовою міжнарод-
но-правової відповідальності держав є пору-
шення міжнародно-правового зобов’язання. 
Дану умову варто розглядати в її широкому 
значенні, тобто міжнародно-правове зобов’я-
зання виникає не лише з окремих міжна-
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родних договорів, а і зі звичаїв та загальних 
принципів, які, відповідно до ст. 38 Статуту 
Міжнародного суду ООН, є джерелами між-
народного публічного права. У ст. 3 Додатко-
вого протоколу до Женевської конвенції закрі-
плено принцип невтручання, який передбачає 
заборону будь-якого прямого чи непрямого 
втручання з яких-небудь причин у збройний 
конфлікт, внутрішні чи зовнішні справи іншої 
держави, на території якої він відбувається. 

Отже, за наявності вищезазначених умов 
постає питання про притягнення держави 
до міжнародно-правової відповідальності 
та застосування до неї заходів із метою усу-
нення наслідків міжнародного протиправного 
діяння. У доктрині міжнародного публічного 
права дані заходи традиційно називаються 
санкціями. Так, Комісія міжнародного права 
протягом опрацювання питання міжнарод-
ної відповідальності вживала саме цей тер-
мін, але на завершальному етапі ухвалено 
рішення про його заміну на «контрзаходи». 
Проте міжнародні суди у своїй практиці 
визначають односторонні заходи держав як 
«контрзаходи». На думку Ю. Блажевича, тер-
міни «санкції» та «контрзаходи» схожі, але 
«контрзаходи» більш точно відповідають реа-
ліям сучасного міжнародного життя, бо під-
креслюють вимушеність застосування відпо-
відних заходів, тоді як «санкція» наголошує 
на примусовому аспекті таких дій.

Висновки. Отже, інститут міжнарод-
но-правової відповідальності необхідний для 

підтримання міжнародного правопорядку, 
миру, безпеки і зміцнення верховенства права 
та справедливості в міжнародних відноси-
нах, розвитку співпраці між державами у 
вирішенні проблем соціально-економічного 
та гуманітарного характеру, забезпечення 
прав людини. Міжнародно-правова відпові-
дальність розуміється як сукупність наслід-
ків, встановлених джерелами міжнародного 
права, які виникають у зв’язку із вчиненням 
державою міжнародного протиправного 
діяння. У правовій доктрині сформувався 
підхід до визначення умов такої відповідаль-
ності, до яких відносять порушення міжна-
родно-правових зобов’язань. Проте складно 
визначити наявність даних умов у діях дер-
жави, яка опосередковано бере участь у зброй-
ному конфлікті на території іншої держави, за 
умови невизнання цього конфлікту міжнарод-
ним. Для вирішення даної проблеми потрібно 
виходити із загальних принципі та судової 
практики, яка склалася під час застосування 
норм проекту статей про міжнародно-правову 
відповідальність, вироблених Комісією з між-
народного права ООН. Звертаючись до ситу-
ації на Сході України, можна говорити про 
наявність у діях РФ умов міжнародно-право-
вої відповідальності. Це, у свою чергу, зумов-
лює можливість України та інших держав 
вжити до РФ заходів усунення наслідків між-
народного-протиправного діяння, ідеться про 
контрзаходи, які зможуть вплинути на поруш-
ника норм міжнародного права.

Анотація
Стаття присвячена питанню міжнародно-правової відповідальності держав під час неміж-

народних збройних конфліктів. Досліджено історичний аспект розвитку цього інституту, про-
ведено аналіз судової практики міжнародних судів щодо застосування норм про міжнарод-
но-правову відповідальність, визначено умови такої відповідальності та їхні особливості під 
час кваліфікації міжнародного протиправного діяння держави.

Ключові слова: міжнародно-правова відповідальність, міжнародне протиправне діяння, 
міжнародне зобов’язання, неміжнародний збройний конфлікт, контрзаходи. 
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Аннотация
Статья посвящена вопросу международно-правовой ответственности государств при 

немеждународных вооруженных конфликтах. Исследован исторический аспект развития этого 
института, проведен анализ судебной практики международных судов по применению норм 
о международно-правовой ответственности, определены условия такой ответственности и их 
особенности при квалификации международного противоправного деяния государства.

Ключевые слова: международно-правовая ответственность, международное противоправ-
ное деяние, международное обязательство, немеждународный вооруженный конфликт, контр-
меры.

Belei O.V., Dulepa V.P. International legalliability of countries in non-international armed 
conflicts

Summary
This article is devoted to the issue of international legal responsibility of countries in non-interna-

tional armed conflicts. It explores the historical aspect of the development of this institution, analyzes 
the jurisprudence of international courts dealing with the application of norms on international legal 
responsibility, defines the conditions of such responsibility and their peculiarities when qualifying an 
international wrongful act of the country.

Key words: international legal responsibility, international illegal act, international obligation, 
non-international armed conflict, countermeasures.
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Постановка проблеми. Cьогодні серед 
науковців відсутній єдиний, взаємовизна-
ний погляд на дефініцію транснаціональ-
них корпорацій (далі – ТНК), що є реальною 
проблемою, оскільки відсутність єдиного, 
усталеного визначення прямо впливає на 
розуміння сутнісних ознак цього явища та 
його правової природи загалом. Значущість 
діяльності ТНК у сучасному світі важко 
переоцінити. Вони поступово набули еконо-
мічної самостійності та впливають не лише 
на світову економіку, а й – політику. Сьогодні 
ми спостерігаємо, як капітали могутніх ТНК 
перевищують бюджети деяких країн, що йде 
у розріз із думкою про те, що саме держава 
є первинним суб’єктом міжнародного права 
щодо інших суб’єктів. Однак проблемним 
є питання правової регламентації діяльно-
сті таких суб’єктів, що полягає в численних 
спробах світового співтовариства урегулю-
вати існування та діяльність ТНК шляхом 
розроблення правових документів, які мають 
вагомі суперечності.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
ТНК як специфічні суб’єкти міжнародного 
права вивчли такі науковці, як: Н. Погорецька, 
О. Орлюк, О. Городовий, Н. Мироненко, 
І. Лукашук, О. Тарасов, Ю. Атаманова, 
В. Крижна, І. Погребняк, П. Крайнєв, О. Дави-
дюк, В. Мамутов, О. Делінський, О. Святоць-
кий та  ін.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є виявлення й аналіз основних 
міжнародних документів, що регулюють 
статус ТНК, виявлення їхніх основних недо-
ліків та перспектив подальшого розроблен-
ня; аналіз поглядів науковців на міжнарод-

ну правосуб’єктність транснаціональних 
корпорацій.

Виклад основного матеріалу. Кожного дня 
з різних джерел лунають назви таких «могут-
ніх» корпорацій, як Apple, Google, Amazon, 
Toyota, Nestle тощо. На сучасному етапі сві-
тового розвитку ТНК є одними з головних 
рушійних сил глобалізації. Питання про наяв-
ність у ТНК статусу суб’єкта міжнародного 
права – дискусійне серед науковців. Класич-
ним є підхід, що виключає наявність у ТНК 
міжнародної правосуб’єктності. На підтвер-
дження цього підходу, І. Лукашук наголошує 
на тому, що обов’язковою ознакою суб’єкта 
міжнародного права є його здатність брати 
участь у створенні норм міжнародного права, 
а отже, спроби поширити статус суб’єкта 
міжнародного права на юридичних та фізич-
них осіб безпідставні. Другим критерієм для 
констатації наявності міжнародної право-
суб’єктності визначається здатність мати між-
народні права й обов’язки [1, с. 432]. Також 
у доктрині міжнародного права є компромісні 
теорії, зокрема, В. Шурлашов пропонував 
диференціювати поняття суб’єкта міжнарод-
ного права й учасника міжнародно-правових 
правовідносин, розуміючи під першими – 
суб’єктів, що беруть участь у створенні норм 
міжнародного права, а під другими – суб’єк-
тів, наділених можливістю набувати міжна-
родні права й обов’язки [2, с. 132]. На основі 
цього науковцями заперечується міжнародна 
правосуб’єктність ТНК. Однак представни-
ками західної доктрини, наприклад, такими 
вченими, як М. Макдугал, У. Фридмен, сфор-
мульована протилежна думка. Вони наголо-
шують на тому, що ТНК є суб’єктами між-
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народного права, аргументуючи це тим, що 
економічна міць і вплив на світову політику 
іноді перетворює їх на більш вагому силу 
на міжнародній арені, ніж деякі держави. 
Такої думки дотримується і К. Бєкяшев, який 
прогнозує, що в ХХІ ст. поруч із розширен-
ням обсягу правосуб’єктності індивідів буде 
визнана правосуб’єктність таких колективних 
утворень, як ТНК [3, с. 53–57]. Прогресив-
ний розвиток таких корпорацій та глобалі-
заційні процеси, наявні в сучасному міжна-
родному співтоваристві, порушують питання 
про перегляд правового статусу ТНК, закрі-
плення за ними статусу похідного суб’єкта 
міжнародного права, оскільки в умовах сього-
дення вплив ТНК на економіку та політику не 
можна недооцінювати, оскільки через значні 
фінансові можливості такі суб’єкти можуть 
радикально впливати на міжнародні відно-
сини. Як зазначав В. Адріанов, на початку 
1990-х рр. річний обсяг продажів компанії 
“General Motors” був більшим, ніж валовий 
внутрішній продукт таких промислово роз-
винутих країн, як Норвегія, Данія, Фінлян-
дія, і таких країн, що стрімко розвиваються, 
як Аргентина, Саудівська Аравія й Індонезія 
[4, с. 123].

Красномовними є статистичні показники, 
які демонструють роль ТНК у світі. На поча-
ток 2012 р. зафіксовано 85 тисяч одиниць 
транснаціональних компаній та їхніх філій, 
які контролювали більше 85% світового екс-
порту і 90% прямих іноземних інвестицій. 
На них припадає понад 50% світового вироб-
ництва, більше 75% світової торгівлі та між-
народної міграції капіталу, більше 80% між-
народного обміну технологіями. Нині саме 
транснаціональні корпорації вирішують клю-
чові питання нового економічного і територі-
ального переділу світу, формують найбільшу 
групу іноземних інвесторів і носіїв нових тех-
нологій у виробничій та невиробничій сферах 
[5, с. 16–20].

Однак у будь-якому разі ТНК не можна 
ставити в один ряд із державами, націями і 
народами, що борються за свою незалежність, 

міжнародним міжурядовими організаціями та 
державоподібними утвореннями, щодо між-
народної правосуб’єктності яких у доктрині 
міжнародного права є одностайна позиція. 
Доцільно лише говорити про специфіку між-
народної правосуб’єктності ТНК та перспек-
тиви її розвитку. 

У доктрині міжнародного права від-
сутня єдина позиція щодо визначення 
поняття ТНК. Причиною відсутності уста-
леного погляду на правову природу ТНК 
Н. Погорецька визначає різноманітність під-
ходів у міжнародно правовому регулюванні, 
зокрема, у межах Організації Об’єднаних 
Націй (далі – ООН) та Співдружності Неза-
лежних Держав (далі – СНД), а також від-
сутність єдиного уніфікованого міжнарод-
ного правового акта щодо статусу ТНК. Для 
здійснення аналізу ознак ТНК вона пропо-
нує згрупувати розроблені в доктрині наці-
онального та міжнародного права поняття 
ТНК за основними чотирма критеріями:

1) структурним, що визначає ТНК кіль-
кістю задіяних країн чи приналежністю її 
керівництва до різних країн та числом орга-
нізаційно-економічних форм господарської 
діяльності ТНК за кордоном (філій, відді-
лень); 

2) результативним, що визначає ТНК за 
часткою закордонних активів та прибутків, 
величиною прямих іноземних інвестицій, обо-
роту, часткою закордонного ринку в операціях;

3) біхевіористським, що вважає компанію 
транснаціональною корпорацією за умови, 
якщо її управлінська ланка мислить інтер-
національно, глобально в межах світового 
ринку; 

4) системним, що визначає ТНК із пози-
ції сукупності трьох попередніх підходів  
і з позиції носія процесів інтернаціоналізації, 
прискорювача глобалізації [6, с. 58–59].

Зазначений підхід до визначення поняття 
ТНК найбільш обґрунтований, оскільки він 
дає змогу в повному обсязі визначити спе-
цифіку транснаціонального характеру такої 
організації.
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У хронологічному аспекті міжнародними 
міжурядовими організаціями, зокрема Орга-
нізацією Об’єднаних Націй (далі – ООН), 
спочатку застосовувався термін «багатона-
ціональні компанії (підприємства)», однак 
у 70-х рр. ХХ ст. зазначений термін не відо-
бражав усієї повноти даного явища, і ООН 
стала вживати термін «транснаціональні кор-
порації».

Єдиного нормативного акта, який би визна-
чив статус ТНК та врегулював їх діяльність, 
немає, однак міжнародним співтовариством 
були зроблені спроби щодо вирішення зазна-
ченої проблеми шляхом розроблення низки 
основних документів. Ключове значення для 
правової регламентації існування та діяльно-
сті ТНК мало б створення на початку 1980-х 
рр. у межах ООН проекту кодексу поведінки 
ТНК, що вперше визначав принципи їх діяль-
ності. Проектом передбачалося закріплення 
таких прогресивних принципів, як: повага 
суверенітету країн, в яких вони здійснюють 
свою діяльність; підпорядкування законам 
цих країн; урахування економічних цілей і 
завдань політики, що проводиться в цих кра-
їнах; повага до соціально-культурних цілей, 
цінностей і традицій країн, в яких вони здій-
снюють свою діяльність; невтручання у вну-
трішні справи; відмова вести діяльність полі-
тичного характеру; утримання від практики 
корупції; дотримання законів і постанов, 
що стосуються обмеженої ділової практики, 
утримання від її застосування; дотримання 
положень, що стосуються передання техно-
логій та охорони навколишнього середовища.

Проект кодексу поведінки ТНК так і зали-
шився проектом, який декілька разів перегля-
дався, однак, зрештою, так і не ухвалений. 
Основними причинами цього, на думку 
В. Наталухи, були розбіжності між позиці-
ями основних груп учасників переговорів із 
питань визначення ТНК та співвідношення 
між зобов’язаннями ТНК і держав [7, с. 114]. 
Можна погодитися з думкою автора про те, 
що для повноцінної й ефективної реалізації 
зазначеного документа необхідним було ство-

рення органу, до повноважень якого входить 
здійснення контролю та застосування відпо-
відних санкцій.

Наступним важливим кроком для розвитку 
ТНК як специфічного та «перспективного» 
суб’єкта міжнародного права стало ухвалення 
країнами, що входять до СНД, 6 березня 
1998 р. Конвенції «Про транснаціональні 
корпорації» (далі – Конвенція), яку Верховна 
Рада України ратифікувала із застереженням 
13 липня 1999 р. У ст. 2 Конвенції передба-
чено, що транснаціональною корпорацією 
сторони визнають юридичну особу (сукуп-
ність юридичних осіб), яка: а) має у власно-
сті, господарському віданні або оперативному 
управлінні відокремлене майно на території 
двох чи більше держав (Сторін Конвенції); б) 
утворена юридичними особами двох і більше 
Сторін даної Конвенції; в) зареєстрована як 
корпорація відповідно до даної Конвенції [8]. 
Зазначеним документом передбачено,  що 
поняття «транснаціональна корпорація» охо-
плює різноманітні транснаціональні струк-
тури, серед яких фінансово-промислові 
групи, компанії, концерни, холдинги, спільні 
підприємства, акціонерні товариства з іно-
земною участю тощо. Тобто під час аналізу 
Конвенції ми простежуємо підхід її укладачів 
до визначення ТНК, який полягав у виділенні 
її основних параметрів, які відображають 
її специфіку серед інших юридичних осіб. 
Окрім загальних положень, дана Конвен-
ція містила й ключові особливості. Зокрема, 
до них можна віднести:

– закріплення принципу «добровільності» 
під час створення (реєстрації) ТНК;

– положення, яке зобов’язувало корпора-
цію надавати звітність, відповідно до законо-
давства тієї держави, на території якої вона 
зареєстрована, а також можливість держав-
ним органом такої країни здійснювати ауди-
торські перевірки, відповідно до національ-
ного законодавства;

– державна підтримка та стимулювання 
діяльності корпорації (відміна подвійного 
оподаткування учасників корпорації на тери-
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торії сторін, де діє ТНК та її підприємства-у-
часники; здійснення безмитного ввозу та 
вивозу обладнання, продукції, робіт, послуг 
та переміщення капіталу між учасниками 
корпорації; надання державних гарантій для 
залучення різних інвесторів тощо).

На думку науковців, недоліком Конвен-
ції є відсутність закріплення положень, які б 
визначали права й обов’язки ТНК, що, у свою 
чергу, призводить до негативних наслідків, 
які спричиняють «широку свободу» дій ТНК. 
Конвенцією визначено, що ТНК несуть відпо-
відальність відповідно до національного зако-
нодавства сторін, які підписали Конвенцію.

Під час аналізу положень Конвенції осо-
бливу увагу треба приділити її ратифіка-
ції Верховною Радою України, вона має 
закріплене застереження. Відповідно до п. 
1 Закону України «Про ратифікацію Конвен-
ції про транснаціональні корпорації», тран-
снаціональні корпорації на території Укра-
їни та за її межами в разі, коли їх створення 
може призвести до монополізації товарних 
ринків в Україні, впливає чи може вплинути 
на економічну конкуренцію на її території, 
створюються за згодою Антимонопольного 
комітету України в порядку, передбаченому 
законодавством України про захист економіч-
ної конкуренції [9]. Тобто Україна закріплен-
ням такого застереження під час ратифікації 
Конвенції фактично підтвердила недостатню 

правову визначеність прав та обов’язків, 
а також контролю за діяльністю ТНК, нор-
мами міжнародних правових актів, визнала 
необхідність такого регулювання нормами 
національного законодавства безпосередньо 
через державний орган – Антимонопольний 
комітет України.

Висновки. У підсумку необхідно зазна-
чити, що сьогодні у світі наявна тенден-
ція до посилення ролі ТНК. Серед науков-
ців точиться дискусія щодо визнання за 
ТНК статусу суб’єкта міжнародного права. 
Однак більшість із них, з огляду на класичні 
підходи, не визнають наявності в ТНК між-
народної правосуб’єктності. Інші науковці 
наголошують на економічній стійкості, 
самостійності та потужності транснаціо-
нальних корпорацій як специфічних суб’єк-
тів міжнародного права, що, безсумнівно, 
мають перспективу.

У результаті аналізу викладеного мате-
ріалу можна зробити висновок про відсут-
ність належної правової регламентації діяль-
ності ТНК нормами міжнародного права. 
Нечисленні ухваленні правові акти мають 
здебільшого декларативний характер та не 
можуть ефективно реалізовуватися на прак-
тиці. Також у доктрині зроблені висновки про 
необхідність створення державних органів, 
для яких би контроль за діяльністю ТНК був 
би основною функцією.

Анотація
У статті розглядаються особливості транснаціональних корпорацій як специфічних суб’єк-

тів міжнародного права. Досліджені основні погляди науковців на поняття «суб’єкт міжнарод-
ного права» і віднесення до таких транснаціональних корпорацій, здійснено аналіз основних 
міжнародних документів та їхнього впливу на національне законодавство, а також зроблено 
висновки про тенденції розвитку правової регламентації в майбутньому.

Ключові слова: транснаціональна корпорація, суб’єкти міжнародного права, міжнародні 
документи, глобалізація, міжнародні правовідносини, національне законодавство.

Аннотация
В статье рассматриваются особенности транснациональных корпораций как специфи-

ческих субъектов международного права. Исследованы основные взгляды ученых на поня-
тие «субъект международного права» и отнесение к таковым транснациональных корпора-
ций, проведен анализ основных международных документов и их влияния на национальное 
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законодательство, а также сделаны выводы о тенденциях развития правовой регламентации  
в будущем.

Ключевые слова: транснациональная корпорация, субъекты международного права, меж-
дународные документы, глобализация, международные правоотношения, национальное зако-
нодательство.

Vlasenko S.O. The problems of legal regulation of activities of Multinational Enterprises  
as subjects of International Law

Summary
The present article deals with the peculiarities of Multinational Enterprises as promising subjects 

of international law. It explores the main views of scientists on the definition of the subject of inter-
national law and the classification of Multinational Enterprises, analyzes the main international doc-
uments and how they influence on the national law-making process, and the following conclusions 
were drawn on trend of development of legal regulation in the future.

Key words: Multinational Enterprise, subjects of international law, international documents, glo-
balization, international legal relations, national legislation.
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