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СТАНОВЛЕННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН  
У СИСТЕМІ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ УЧЕНЬ  

(НА ПРИКЛАДІ XVIII - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ)

Постановка проблеми. На сучасному пе-
рехідному етапі розвитку та впровадження 
земельної реформи в Україні найважливішим 
завданням залишається проблема реформу-
вання відносин у сфері земельної власності. 
Становлення української державності прохо-
дить в досить непростих умовах і складної сус-
пільно-політичній обстановці. В таких умовах 
особливого значення набувають земельні від-
носини, пов'язані, мабуть, з найголовнішим 
питанням економіки країни в цілому: з пи-
танням права власності на землю. Відтак, на 
даний момент перед нашою державою стоїть 
складне завдання завершення реформування 
земельних відносин та створення української 
національної системи землекористування, яка 
дозволила б поєднати свободу володіння зем-
лею, її ефективне використання та соціальну 
справедливість при розподілі землі. У зв'язку 
з цим найбільшої актуальності набуває питан-
ня про можливість і доцільність запроваджен-
ня тих чи інших форм власності на землю, 
так як різні форми земельної власності здатні 
вплинути на земельні відносини, покращую-
чи їх зміст або перешкоджаючи їх розвитку. 

Стан дослідження. В сучасних умовах 
проблематика пов’язана із дослідженням пра-
вового регулювання земельних відносин по-
сідає чільне місце серед наукових досліджень 
провідних вчених - філософів, економістів та 
правників, відтак, серед останніх варто виді-
лити особливий внесок таких як: Б. С. Бачур, 
О. О. Барабаш, М. Ю. Бурдін, О. С. Гиляка,  
О. М. Головко, В. Д. Гончаренко, К. Р. Добкі-
на, Є. С. Дурнов, В. Р. Жвалюк, Ю. М. Кири-

ченко, О. Л. Копиленко, В. С. Кульчицький,  
М. Є. Махаринець, Ю. О. Подолян, В. В. Рос-
сіхін, В. В. Руденко, С. М. Стременовський, 
Ю. М. Рабінович, В. М. Юрченко, М. М. Ше-
вердін, А. Є. Шевченко, О. Н. Ярмиш тощо. 
Водночас, беззаперечним постає той факт, в 
історико-правовій науці немає комплексних 
робіт, в яких в широкому історико-право-
вому контексті простежувалася б еволюція 
поземельних відносин та форм власності 
протягом усього історико-правового періо-
ду знаходження українських земель у складі 
Російської імперії. За цей час неодноразово 
змінювалися уявлення про правову природу 
поземельних відносин, титулах землеволодін-
ня та землекористування, права на землю тих, 
хто її обробляє. Натомість в опублікованих 
роботах, з цієї проблематики, є ряд аспектів, 
які потребують подальшої поглибленої роз-
робки. Тому розгляд цих процесів в істори-
ко-правовому ракурсі є вельми важливим і 
актуальним.

Внаслідок чого, метою даної статі є дослі-
дження та комплексний аналіз становлення 
та трансформації земельних правовідносин у 
системі політико-правових учень (на прикла-
ді XVIII – першої половини ХХ століття).

Виклад основного матеріалу. Земельне 
питання протягом всієї багатовікової історії 
було одним з найскладніших. Для того, щоб 
пізнати будь-яке явище, потрібно вивчити, як 
воно виникло, розвивалося і що являє собою 
на даний момент. Такого ж підходу вимагає і 
складне земельне питання, питання володін-
ня землею як об'єктом цивільних прав. Зем-
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ля, як найдавніший і необхідний об'єкт прав, 
має, мабуть, найдовшу історію свого роз-
витку. У зв'язку з цим важко не погодиться з  
М.Ф. Володимирським-Будановим, який пра-
вильно зауважує, що як тільки люди осідають 
і переходять до заняття землеробством, у них 
з'являється необхідність, по-перше, права 
на частину земної поверхні для влаштуван-
ня постійного (осілого) житла - для дому та, 
по-друге, права на окрему ділянку землі для 
обробки і для інших цілей господарського ко-
ристування [1, c. 494]. 

Безумовно, слід погодитися з відомим ци-
вілістом К. П. Побєдоносцевим в тому, що 
історія розвитку поняття про власність в за-
стосуванні до нерухомості, до землі йде в па-
ралель з історією публічного права [2, c. 200].  
Дійсно, питання володіння землею як ос-
новним видом майна, було в суспільстві з 
тих пір, як виникла, напевно, сама людина і її 
плем'я. Але ці відносини лежать поза межами 
держави і громадянського суспільства. Нас же 
цікавлять правові земельні відносини, оскіль-
ки на наш погляд, тільки з появою державної, 
публічної влади можлива поява самого права 
як суспільного явища, що захищає і санкціо-
нує різні відносини в самому суспільстві.

Історія підтверджує, що розвиток відносин 
власності і право власності відбувається од-
ночасно з розвитком самого суспільства. Без 
існування поняття про власність, і особливо 
приватної, неможливе суспільне життя. Не 
дарма І. Є. Енгельман звертає нашу увагу на 
те, що там, де приватна власність забезпече-
на слабо і мало розвинена, де поняття про неї 
невиразні й невизначені, там суспільство зна-
ходиться ще в «дитячому стані». Поземельна 
власність, зокрема, представляє ті ж явища: 
вона розвивається з розвитком суспільства і, 
в свою чергу, стає умовою історичного про-
гресу [3, c. 1].

Таким чином, нас цікавлять ті земельні 
відносини, які лежать в одній історичній пло-
щині з появою державного утворення, поя-
вою перших історико-правових пам'ятників, 
документів, які б свідчили про статус землі 

як об'єкта цивільних прав. Схоже пояснення 
можна знайти і при зверненні до праць окре-
мих цивілістів, які закріплювали, що винят-
кове приватне володіння землею, для того, 
щоб уподібнитися володіння рухомою річчю, 
потребує визначення, відокремлення, штуч-
ної індивідуалізації предмета влади. Людина 
повинна ще сісти на землю, опанувати відо-
му їй частину, наректи ім'я своє на землі, для 
того, щоб земля стала власністю. Ось при-
родна причина, чому історія права власності 
на землю всюди пов'язана нерозривно, орга-
нічно з історією формування громадянського 
суспільства і влади його, від яких виходить 
санкція права. Ось чому у всіх народів в біль-
шій чи меншій мірі поземельна власність веде 
своє походження від верховної влади, і на ін-
веституру від неї затверджує початкові свої 
підстави [4, c. 39].

При цьому під земельно-майновими від-
носинами, на думку окремих науковців слід 
розуміти правові, адміністративні, економічні 
та інформаційні взаємодії суб'єктів власності -  
державних і муніципальних органів влади, 
юридичних і фізичних осіб з питань стану, 
перетворення і передачі об'єктів власності - 
земельних ділянок і міцно пов'язаних з нею 
нерухомості [5, c. 42]. На нашу думку, це за-
надто широке розуміння майново-земельних 
відносин. Вище вказане визначення страждає 
занадто широким, на наш погляд, переліком 
регульованих відносин, тоді як, наприклад, 
адміністративні, інформаційні відносини в 
сфері землекористування не можна відносити 
до сфери власне майново-земельних відно-
син. Дані види взаємодії суб'єктів права не є 
справді майновими, оскільки ця категорія є, 
на наш погляд чисто громадянською. І питан-
ня про віднесення того чи іншого об'єкта прав 
до категорії майна, а отже, питання про во-
лодіння ним як об'єктом цивільного права та 
похідних від цього правомочностей титульно-
го власника, слід звертати більшою мірою до 
норм цивільного права.

Види відносин, де об'єктом виступає «зем-
ля» диференціюються залежно від того, яким 
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якостям «землі» віддається пріоритет при 
правовому регулюванні різних видів відно-
син. Різноманітність підходів у визначенні 
особливих властивостей землі як об'єкта ци-
вільних прав взагалі, підкреслено вже самим 
законодавцем, як наслідок, можна стверджу-
вати, що існують різні види правовідносин, 
де загальним об'єктом виступає земля, але 
в різних якостях. У зв'язку з цим заслуговує 
особливого інтересу питання про з'ясування 
природи земельно-майнових відносин. Ви-
ходячи з даних міркувань, першочерговим є 
питання з'ясування, що ж собою являє катего-
рія «майнові відносини», а саме - «майно», як 
воно розглядається цивільним правом.

Перш за все, слід зазначити, що «майно» 
належить до об'єктів цивільних прав як родове 
поняття, до якого віднесені окремі його види, 
а саме: речі (включаючи гроші і цінні папери 
як особливі різновиди речей) та інше майно 
(включаючи майнові права). Загальноприйня-
те розуміння речей в свою чергу, полягає в 
тому, що до таких відносять штучно створені 
або існуючі в природному вигляді предмети 
матеріального світу, доступні сприйняттю 
людини і здатні виступати в економічному 
обороті як товари [6, c. 103]. З позицій рим-
ського приватного права речі - це все, що ото-
чувало людину, могло бути об'єктом речового 
права і містило в собі певну цінність.

Зміст групи, яка нас цікавить, суспільних 
відносин є суб'єктивні права та обов'язки 
учасників даних відносин. А оскільки суб'єк-
тивне право - це міра можливої, або дозволе-
ної поведінки уповноваженої особи, забезпе-
чена юридичними обов'язками інших осіб, то 
в контексті проведеного дослідження нас осо-
бливо цікавила група саме суб'єктивних прав 
на землю як на певний вид майна, їх зміст, 
що існували відмінності в їх змісті протягом 
декількох історичних періодів розвитку самої 
держави.

Проблемі суб'єктивних прав в юридичній 
літературі приділено велику увагу. Ця тема 
стала основою для видання безлічі наукових 
праць найвідоміших правознавців. Слід пого-

дитися в тому, що суб'єктивне право на землю 
є закріпленою в законі мірою можливої, доз-
воленої поведінки особи - власника права - у 
відношенні, групи, що належить йому, забез-
печену кореспондуючим цьому праву обов'яз-
ком конкретної особи або необмеженого кола 
осіб. Це комплекс певних правомочностей, що 
включає в себе в різних поєднаннях правомоч-
ності щодо володіння, користування і розпо-
рядження земельною ділянкою. Обсяг право-
мочностей власника суб'єктивного земельного 
права залежить від виду такого права.

Максимально широкі правочинності ма-
ють власники земельних ділянок, які володі-
ють, користуються і розпоряджаються зем-
лею на свій розсуд в межах, встановлених 
законом. Всі інші права є похідними від пра-
ва власності, і тому обсяг їх змісту визнача-
ється не тільки законом, а й волею власника. 
На сьогоднішній момент земля включена в 
цивільний оборот, в зв'язку з чим остаточно 
і безповоротно, земельні відносини визнані 
майновими. У своїй майновій частині земель-
ні і цивільні правовідносини однорідні. Тому і 
раніше при регулюванні даних відносин, коли 
існував пробіл в земельному законодавстві, 
застосовувалися норми Цивільного кодексу 
[7, c. 21]. 

Під таким кутом зору слід визнати, що 
сучасні земельні відносини - це відносини 
суб'єктів-власників прав на землю (держави і 
муніципальних утворень, юридичних і фізич-
них осіб), з приводу володіння і користування 
землею як об'єктом цивільних прав, з умова-
ми та обмеженнями, встановленими земель-
ним законодавством. Оскільки земля хоч і є 
об'єктом цивільних прав, але все ж має ряд 
специфічних особливостей, а, отже, потребує 
особливої охорони державою і суспільством.

В цілому можна говорити про досить ви-
сокий ступінь розвитку права власності на 
землю, при цьому державне регулювання 
виявлялося тут другорядним і викликаним 
потребами конкретного випадку. Основним 
же джерелом земельного права залишалося 
звичаєве право - неформалізовані регулято-
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ри, які не мали документальних джерел свого 
закріплення, але разом з тим, що відповіда-
ли основним засадам укладу суспільства. Як 
уже зазначалося, особливістю прав на землю 
в досліджуваний період виступає залежність 
повноважень від особистості суб'єкта права. 
Крім того, ще однією особливістю прав на 
землю є їх багаторівнева система, коли одну 
земельну ділянку обтяжено правами багатьох 
суб'єктів.

Поступове посилення господарської екс-
плуатації земель призвело до підвищення 
значущості земельної власності і до збіль-
шення обороту земель. Наприклад з моменту 
утворення Російської імперії та поширення 
її влади на українські території, економічне 
життя держави помітно активізувалася. Це 
стимулювало розвиток цивільного обороту 
і, як наслідок, з'явилися нові правові режи-
ми нерухомих речей, основним видом яких 
є землі. Тоді ж вперше, власне, і з'являються 
терміни «нерухомість», «нерухоме майно», 
«нерухомі речі». Вони з'явилися у вітчизняно-
му правознавстві саме після того, як склався 
досить розвинений поземельний оборот. 

Послідовне закріплення поняття та ознак 
права власності відображається і в тексті Зво-
ду законів: Хто був першим набувачем май-
на, за законним зміцненням його у приватній 
приналежності, отримав владу, в порядку, 
встановленому цивільними законами, ви-
ключно і незалежно від особи сторонньої во-
лодіти, користуватися і розпоряджатися ним 
вічно і спадково, доки не передасть цю вла-
ду іншому, або кому влада ця від першого її 
набувача дійшла безпосередньо або через на-
ступні законні передачі і зміцнення: той має 
на це майно право власності [8, c. 101]. Най-
більш поширеними підставами набуття прав 
на землю як і раніше були договори, угоди, 
набувальна (земська) давність, а також осо-
бливе, «дарування» земель главою держави 
своїм підданим.

Висновки. Таким чином, можна зробити 
висновок, що представлений період - ймо-
вірно, найбільш значний в історії форму-
вання права власності на землю. В цей час 
здійснилося: розмежування особистого цар-
ського і державного майна, що перебували 
єдиним комплексом – тобто виникли підста-
ви для розрізнення приватного та публічно-
го власності, розведення характеру прав та 
повноважень; ліквідація особливих юри-
дичних статусів колишніх самостійних во-
лодінь і правових преференцій; виникнення 
помісного землеволодіння як масової фор-
ми умовного тримання і поводження його 
в основний засіб утримання і забезпечення 
«государевих людей»; скорочення церков-
ного землеволодіння і звуження правомоч-
ностей даної категорії власників; звуження 
селянського землеволодіння і поступове 
переведення селян-власників на стан дер-
жавних селян - визнання селянських зе-
мель, раніше вільних від феодальної ієрар-
хії земельних прав, державними. Спочатку, 
в основі земельних відносин лежала повна 
свобода особистості, яка доходила до права 
розпоряджатися собою і своїм майном на 
умовах, що визначаються лише своїм розсу-
дом і положенням в суспільстві. Саме тому 
існувало безліч різних форм залежного во-
лодіння землею, але поступово ця свобода 
призводить до встановлення як особистої, 
так і поземельної залежності між політично 
і економічно сильними і слабкими представ-
никами землеволодіння і обороту землі. При 
розгляді різних форм і видів землекористу-
вання і землеволодіння, автор приходить до 
висновку про те, що зміст конкретного пра-
ва залежало від статусу суб'єкта зазначено-
го права. Крім того в досліджуваний період 
існує досить розгалужена система поземель-
них прав, пов'язана в першу чергу з особли-
востями станового ладу, а також великою та 
багатонаціональною територією.
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Анотація
Наукова стаття присвячена дослідженню та комплексному аналізу становлення та тран-

сформації земельних правовідносин у системі політико-правових учень (на прикладі XVIII –  
першої половини ХХ століття).

З урахуванням доктринального дослідження констатовано, що представлений період - ймо-
вірно, найбільш значний в історії формування права власності на землю. В цей час здійснило-
ся: розмежування особистого царського і державного майна, що перебували єдиним комплек-
сом, тобто виникли підстави для розрізнення приватного та публічного власності, розведення 
характеру прав та повноважень; ліквідація особливих юридичних статусів колишніх самостій-
них володінь і правових преференцій; виникнення помісного землеволодіння як масової форми 
умовного тримання і поводження його в основний засіб утримання і забезпечення «государе-
вих людей»; скорочення церковного землеволодіння і звуження правомочностей даної катего-
рії власників; звуження селянського землеволодіння і поступове переведення селян-власників 
на стан державних селян - визнання селянських земель, раніше вільних від феодальної ієрархії 
земельних прав, державними. Спочатку, в основі земельних відносин лежала повна свобода 
особистості, яка доходила до права розпоряджатися собою і своїм майном на умовах, що ви-
значаються лише своїм розсудом і положенням в суспільстві. Саме тому існувало безліч різ-
них форм залежного володіння землею, але поступово ця свобода призводить до встановлення 
як особистої, так і поземельної залежності між політично і економічно сильними і слабкими 
представниками землеволодіння і обороту землі. При розгляді різних форм і видів землекорис-
тування і землеволодіння, автор приходить до висновку про те, що зміст конкретного права за-
лежало від статусу суб'єкта зазначеного права. Крім того в досліджуваний період існує досить 
розгалужена система поземельних прав, пов'язана в першу чергу з особливостями станового 
ладу, а також великою та багатонаціональною територією.

Ключові слова: земельні відносини, інститут приватної власності на землю, українські те-
риторії у складі Російської імперії, правове регулювання, форми власності, українські губернії.

Zhyravetskyi T.M. Formation and transformation of land relations in the system of political 
and legal doctrines (on the example of XVIII – the first half of the twentieth century)

Summary
The scientific article is devoted to the research and complex analysis of the formation and transfor-

mation of land relations in the system of political and legal doctrines (on the example of XVIII - the 
first half of the twentieth century).

Taking into account the doctrinal research, it is stated that the presented period is probably the 
most significant in the history of land ownership formation. At this time there was: the separation of 
personal royal and state property, which were a single complex, ie there were grounds for distinguish-
ing between private and public property, the separation of the nature of rights and powers; elimination 
of special legal statuses of former independent possessions and legal preferences; the emergence 
of local land tenure as a mass form of conditional detention and its treatment as the main means of 
maintaining and providing "sovereign people"; reduction of church land ownership and narrowing of 
the powers of this category of owners; narrowing of peasant land tenure and the gradual transfer of 
peasant owners to the state of state peasants - recognition of peasant lands, previously free from the 
feudal hierarchy of land rights, state. Initially, the basis of land relations was the complete freedom of 
the individual, who came to the right to dispose of themselves and their property on terms determined 
only by their discretion and position in society. That is why there were many different forms of depen-
dent land ownership, but gradually this freedom leads to the establishment of both personal and land 
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dependence between politically and economically strong and weak representatives of land tenure and 
land turnover. When considering the various forms and types of land use and land tenure, the author 
concludes that the content of a particular right depended on the status of the subject of this right. In 
addition, in the study period there is a fairly extensive system of land rights, associated primarily with 
the peculiarities of the class system, as well as a large and multinational territory.

Key words: land relations, institute of private land ownership, Ukrainian territories within the 
Russian Empire, legal regulation, forms of ownership, Ukrainian provinces.
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ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ  
В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ  

(XVIII – ПЕРША ПОЛОВИНА XІX СТОЛІТТЯ)

Постановка проблеми. Проблеми держав-
ного управління в останні роки перебувають 
в центрі уваги комплексу суспільних наук, 
оскільки в умовах розвитку сучасної україн-
ської державності історико-правовий досвід 
політико-правового розвитку привертає увагу 
істориків, політологів, соціологів, філософів 
і, звичайно ж, правників. Пошук оптималь-
ного варіанту відносин між органами держав-
но-управлінської діяльності, а також і міс-
цевого самоврядування вимагає врахування 
багатовікових традицій їх вибудовування та 
політико-правового оформлення, що визначає 
актуальність дослідження й оцінки інститутів 
державного управління на регіональному рів-
ні, розгляд досвіду їх створення і вдоскона-
лення в умовах складного комплексу факто-
рів, ряд з яких зберегли своє політико-правове 
значення й повинні враховуватися і у сучас-
них умовах.

Стан дослідження. В сучасних умовах про-
блематика пов’язана із дослідженням право-
вого регулювання державного управління по-
сідає чільне місце серед наукових досліджень 
провідних вчених таких як: В. Б. Авер’янов, 
О. М. Бандурка, О. С. Гиляка, К. Р. Добкіна,  
В. Р. Жвалюк, В. С. Кульчицький, В. В. Россі-
хін, А. Є. Шевченко, О. Н. Ярмиш тощо. 

Але в умовах становлення вітчизняної 
науки, простежується, що наукові розробки 
вчених та законодавчі ініціативи, як правило, 
направлені на вирішення окремих проблем 
у визначенні функціональних обов’язків ор-
ганів державно-управлінської діяльності, їх 
посадових та службових осіб, а також роз-

ширення їх правових засад та здійснюються 
переважно крізь призму конституційного і 
адміністративного права. Таким чином, нау-
кові розробки присвячені комплексному до-
слідженню даній проблематиці потребують 
подальших напрацювань.

Внаслідок чого, метою даної статі є до-
слідження та комплексний аналіз еволюції 
системи публічного управління та її рефор-
мування в умовах становлення українсько-
го державотворення (XVIII-перша половина 
XІX століття).

Виклад основного матеріалу. У другій 
чверті XVIII століття дворянство продовжу-
вало служити соціальною опорою абсолютній 
монархії, а палацові перевороти потягли за со-
бою зміни політичної, а тим більш соціальної 
системи суспільства та зводилися до бороть-
би за владу різних дворянських угруповань. 
Централізація системи державного управ-
ління знизу доверху, формування служивої 
бюрократії переважно з середовища дворян 
‒ лише підтримувало та зміцнювало самодер-
жавну владу. Бюрократія ставала елітним ша-
ром, який вийшов як зі старої аристократичної 
частини, так і з нових дворян, що висунулися 
за своїми особистим якостям, внутрішня по-
літика відрізнялася нестійкістю, а елементи 
державного механізму нестабільністю. 

Відносна стабільність зберігалась в орга-
нах, що відали безпекою режиму, а також в 
установах, що забезпечували збір податків і 
податей до державного бюджету. Державне 
управління відобразило і таке унікальне яви-
ще історії, як фемінократія, що не мало преце-
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денту як у вітчизняній, так і у світовій історії, 
в той час, як колегіальна система управління, 
що сформувалася до середини XVIII століт-
тя, була «строкатою», так як її центральні 
державні установи (колегії, укази, канцеля-
рії) розрізнялися структурою і повноважен-
нями і в цілому перебували в стані кризи. 
Законодавча і управлінська діяльність несла 
«продворянський характер». Основні завдан-
ня державного управління вирішувалися в 
інтересах дворянства, забезпечували розши-
рення його прав і привілеїв при одночасному 
посиленні кріпосницької системи. В цей час 
встановилася ринкова ціна на кріпаків, було 
законодавчо закріплено право, продавати се-
лян без землі. Селяни втратили право мати 
нерухому власність, виступати в якості по-
ручителів, торгувати без особливого дозволу 
поміщика тощо. Життя кріпаків визначалося 
вотчинними інструкціями, що регламентува-
ли не тільки повинності селян, але їх госпо-
дарську ініціативу, сімейне та духовне життя; 
соціально-економічні та політичні умови роз-
витку вимагали перетворення владних струк-
тур і їх вдосконалення. 

Система управління при Катерині II буду-
валася як і раніше на фундаменті основних 
засад: самодержавстві, кріпацтві, вотчинної, 
помісної власності, становості, що і визна-
чило соціальну антинародну спрямованість, 
централізацію і бюрократизацію всіх повер-
хів управлінської системи. На зміні функцій 
системи публічного управління позначилася 
завойовницька зовнішня політика; на якості 
державного управління відбилися: загострен-
ня соціальної напруженості, різке роз'єднання 
станів, зростання протиріч між дворянством 
і селянством, хвилювання і збройні виступи 
заводських, державних, поміщицьких селян 
наприкінці XVIII століття [1, c. 9]. 

Зміни державного управління втілили іде-
ологію абсолютизму, обґрунтовану видатни-
ми ідеологами родовитої аристократії, в тому 
числі князем-рюриковичем М. М. Щербато-
вим. У вісімнадцяти книгах «Історії росій-
ської від найдавніших часів», в роботі «Про 

зіпсованість моралі у Росії» ним представле-
на концепція традиціоналізму, природності 
самодержавного режиму і управління, крі-
посного стану селянства, нерівності станів, 
особливо привілейованого становища дво-
рянства ‒ «станового хребта суспільства». 
Окрім того, М. М. Щербатов відстоював пра-
во знаті на участь в управлінні державою. 
Він представив в якості суспільного ідеалу 
станово-кастовий лад кріпацтва, олігархічне 
дворянське державне управління на чолі з мо-
нархом ‒ «першим серед рівних» [2, c. 66].

Аристократичний консерватизм змінив 
ідейну основу імперського управління, на-
приклад якщо московські царі вважали владу 
і управління служінням Богу і державі, що ві-
добразилось і в царській символіці, то ідеоло-
гією імператорської влади, особливо в другій 
половині XVIII століття, стало забезпечення 
самовладдя абсолютного монарха, інтересів 
дворянства, оголошеного шляхетним станом, 
який став керівним у державному керуванні 
[3, c. 39].

Ідеї західноєвропейських і російських про-
світників позначилися на трансформації гро-
мадської думки в сторону критичного став-
лення до чисто феодальних основ державного 
управління, що породило пізніше перспекти-
ву його лібералізації. Імператриця ж ігнорува-
ла поставлені публічно питання про обмежен-
ня абсолютистсько-монархічного управління 
конституційним представництвом станів, про 
реформування та ліквідацію кріпацтва, що ле-
жало в основі управління. Це ясно видно з її 
спроби скликання спеціально-проголошеної 
комісії, метою якої нібито було «з'ясування 
народних потреб» для проведення всебічних 
реформ.

Фактично, адміністративні реформи торк-
нулися всієї системи державного управління і 
почалися з верхніх її аспектів, роль яких піс-
ля Петра І то слабшала, то підіймалася через 
неодноразові зміни їх статусу і функцій. Ре-
форми виходили із наступних цілей: зберег-
ти фундаментальні основи абсолютистсько- 
монархічного державного управління; під-
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няти дворянство, зробити управління досить 
сильним для реалізації його інтересів у вну-
трішній та зовнішній політиці; уберегти інсти-
тути традиціоналізму від впливу європейських 
революційних ідей і політичного досвіду; по-
силити особисту владу імператриці.

З абсолютистськими прагненнями гла-
ви держави не збігався проект М. І. Паніна 
про постійну державну раду за типом арис-
тократичної шведської моделі, поданий ним 
Катерині II відразу ж після перевороту. Не-
обхідність Верховної ради з законодавчими 
правами пояснювалася тим, що влада госуда-
ря буде тільки тоді діяти з користю, коли буде 
розділена розумно між деякими обраних до 
того персон [4, c. 116]. Автор проекту вважав, 
що в управлінні на відміну від європейського 
діє переважно сила персон, ніж влада місць 
державних, що органам управління бракує 
законних підстав, які б створили законодавчу 
базу їх міцного функціонування. Він пропо-
нував ввести поділ влади, виділити законо-
давчу владу, запровадити елементи західного 
суспільного устрою, упорядкувати держав-
ність, щоб країна не залежала від примхи си-
дячих на троні і захистити престол від випад-
кових людей. Рада мала розглядати питання в 
присутності імператриці, яка могла б врахо-
вувати висловлені думки, приймаючи оста-
точні рішення. «Простіше кажучи, ‒ зазначив  
В. О. Ключевський, ‒ Панін хотів сказати, що в 
державі не було основних законів, які б обмежу-
вали особисту сваволю монарха». Катерина II  
приняла проєкт, підписала навіть маніфест 
про нову постійну раду, призначила її членів, 
але проєкт і маніфест не було видано, а здано 
в архів [5, c. 87].

Функції Сенату були роздроблені між 
шістьма створеними в його складі віднос-
но автономними департаментами на чолі з 
обер-прокурорами. Перший департамент 
розглядав найважливіші внутрішні політич-
ні справи; другий відав судовими справами в 
апеляційному аспекті; третій - поліцією, осві-
тою, західними окраїнами імперії; четвертий ‒  
військовими і морськими справами. Очолю-

вав Сенат генерал-прокурор, який розглядав-
ся як довірена особа Імператриці. Призначе-
ний на цю посаду князь О. О. Вяземський був 
особисто відповідальний перед Катериною ІІ, 
щодня доповідаючи їй про роботу і рішення 
Сенату. Генерал-прокурор зосередив безпо-
середньо в своїх руках справи юстиції, фі-
нансів, казначейства, контролю і нагляду. Він 
виконував роль наближеного міністра управ-
ління, самостійно вирішував справи. Йому 
підпорядковувалися губернські прокурори та 
направляли доповіді записки всі намісники на 
місцях. Відтак, згідно проєкту пропонувало-
ся структурувати Сенат з метою підвищення 
його вищої управлінської ролі. Зроблено ж 
було так, що департаменти діяли роздробле-
но і самостійно в рамках розписаних справ. 
При розходженні думок справа розглядалася 
в першому департаменті під головуванням 
генерал-прокурора, за участю сенаторів від 
інших департаментів. При наявності різних 
думок і тут справа виносилася на загальні 
збори сенаторів, але якщо і тут були розбіж-
ності в думках, генерал-прокурор доповідав 
всю справу імператриці на її розгляд і рішен-
ня [6, c. 15].

Губернатор оголошувався представником 
імператорської особи, главою, господарем і 
опікуном ввіреній йому губернії, виконавцем 
імператорської волі і законів, які забезпечу-
ють дотримання і виконання указів і узако-
нення, викриття за допомогою губернського 
прокурора лихварів, хабарників, казнокрадів 
як ворогів батьківщини, піклування про зем-
леробство, як джерело всіх скарбів і багатств 
держави, про промисли, торгівлі, збереження 
тиші і безпеки вірнопідданих, керівництво чи-
новниками провінційних, повітових, воєвод-
ських і приписних канцелярій, об'їзд їх раз в 
три роки, складання звітів, збір податей та ін.

Губернатор отримував величезну владу, 
йому підпорядковувалися магістрати, різні 
комісії, поліція, ямські правління ‒ всі цивіль-
ні місця, земські уряди, що функціонували 
раніше в сфері центрального підпорядкуван-
ня, а також військові частини і команди на 
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території губернії. Як і раніше, губернатор 
призначався монархом, але іменувався тепер 
головнокомандувачем, государевим правите-
лем губернії, він міг мати статус не тільки ци-
вільного, а й військового губернатора. 

Згодом управлінську діяльність по відно-
шенню до губерній було реформовано внас-
лідок прийняття окремого указу 07 листо-
пада 1775 року, де констатувалися недоліки 
місцевого управління, яке не забезпечувало 
безпеку дворян, не запобігло народній війні, 
не змогло зберегти порядок, не впоралося з 
масовими виступами, які були придушені ар-
мією. Виправлення положення бачилося на 
шляхах посилення всіх ланок, в тому числі і 
особливо місцевої ланки, всього самодержав-
ного управління.

В імперії засновувався новий адміністра-
тивний устрій, який передбачав: розукруп-
нення і збільшення губерній більш ніж удвічі; 
ліквідацію провінцій, як непотрібної проміж-
ної ланки між губернією та повітом; багато-
разове збільшення числа повітів; введення 
намісництва з двох-трьох і більше губерній 
кожне. Такий адміністративно-територіаль-
ний поділ був покликаний підвищити ефек-
тивність податкової, поліцейської, судової, а 
також всієї каральної політики. Він ґрунту-
вався на принципі статистичного розрахунку, 
зокрема вважалося, щоб губернія добре могла 
бути керована, потрібно в ній від трьохсот до 
чотирьохсот тисяч душ. При цьому ігнору-
валися економічні, етнічні та інші чинники, 
які склалися історично. Зазначений принцип 
поновлювався на сформованій кріпосницької 
основі.

Губернська реформа посилила на місцях 
державний початок в дусі абсолютизму, ство-
рила велику адміністративну систему управ-
ління з сильною владою місцевої адміністра-
ції і поліції, які зобов'язані були припиняти 
будь-які прояви невдоволення і захищати ім-
перію від західних революційних ідей, пов'я-
заних з конституцією, представницькими 
парламентськими установами, правовою дер-
жавою і громадянським суспільством.

Організація управління містами не мала 
самостійної регламентації і однаковості, що 
супроводжувалося свавіллям керівників міс-
цевої адміністрації, гальмувало розвиток 
міст, їх влаштування. Зростання ролі міст у 
житті держави вимагало адекватного місь-
кого управління. Значною мірою ця потреба 
була зафіксована «Жалуваною грамотою» від  
21 квітня 1785 року, яка стала першим в істо-
рії управління розгорнутим законом про орга-
нізацію міського управління. Зазначений акт 
супроводжувався пізніше цілою серією горо-
дових положень про побудову міського жит-
тя. Законодавчо зберігалося державне міське 
управління, було визначено юридичний статус 
міського населення, організацію ремісничого, 
цехового устрою, суспільне міське управлін-
ня, підпорядкованість його адміністрації. На 
допомогу адміністрації міст створювалося 
громадське управління. За майновим станом 
і родом занять місцеві мешканці поділялися 
на шість станових розрядів, реєструвалися в 
спеціальних обивательських книгах староста-
ми і депутатами, яких обирало суспільство, 
відповідно в одній з шести частин книги за 
алфавітом і в певній формі з семи показників  
[7, c. 12]. Станова спрямованість реформ осо-
бливо наочно проявилася по відношенню до 
селянства, адже управління селянами охопило 
90% населення, позбавленого елементарних 
громадянських прав і навіть права присягати 
главі держави на вірність. Була введена нова 
система управління державними селянами, 
що управлялися губернськими казенними па-
латами, їх повітовими структурами. Держав-
ні селяни несли важкі податі і повинності та 
зберегли надмірно обмежені законами права в 
соціально-економічній сфері, зокрема в сфері 
господарювання і заняття промислами.

Висновки. Таким чином, можна зробити 
висновок, що державне управління в другій 
половині XVIII століття було направлене 
на зміцнення влади абсолютного монарха і 
відрізнялося ще більшою централізацією і 
бюрократизацією, переважна більшість ре-
форм здійснюваних в даний період реформ 
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мали обмежений характер. Самодержавний 
принцип управління, кріпосне право, ста-
новий лад залишалися непорушними. В той 
же час, у процесі адміністративних реформ, 
здійснюваних Катериною II були реоргані-
зовані вищі і центральні органи управління; 
заснований новий адміністративний устрій 
держави; вдосконалено губернське та місь-
ке управління; дворянству та мешканцям 
міст були даровані права самоврядування 
при функціонуванні на основі законів ім-
перії і під чітким контролем провладної ад-
міністрації. Введено селянське громадське 
управління, що діяло під керівництвом ад-
міністративно-поліцейських органів та була 
здійснена поліцеізація управління, особливо 
місцевого та повітового, яке очолили полі-
цейські чини, з'явилися спеціальні поліцей-
ські управи благочиння.

Впроваджувані державно-управлінські ас-
пекти на нормативно-правовому рівні носили 
яскраво-виражений, охоронно-традиціона-
лістський характер: зміцнювали феодальні 
підвалини, консерватизм системи державного 
управління; неадекватно відображали об'єк-
тивні потреби державного та суспільного жит-
тя, які назрівали; створювали передумови для 
подальшого відставання країни; віддаляючи 
українське суспільство від ідеї та концепцій 
Заходу, де реформістськими та революційни-
ми способами поширювалися і затверджува-
лися демократичні процеси. На ці процеси 
влада реагувала дуже жорстко. Переслідува-
лося будь-яке вільнодумство, суворо карали-
ся просвітителі, активізувався поліцейський 
розшук, посилювалися покарання за провину, 
тобто сформувався режим «військової і полі-
цейської диктатури».

Анотація
Наукова стаття присвячена дослідженню та комплексному аналізу еволюції системи пу-

блічного управління та її реформування в умовах становлення українського державотворення 
(XVIII – перша половина XІX століття).

З урахуванням доктринального дослідження доведено, що державне управлін-
ня в другій половині XVIII століття було направлене на зміцнення влади абсолют-
ного монарха і відрізнялося ще більшою централізацією і бюрократизацією, пе-
реважна більшість реформ здійснюваних в даний період реформ мали обмежений 
характер. Самодержавний принцип управління, кріпосне право, становий лад залиша-
лися непорушними. В той же час, у процесі адміністративних реформ, здійснюваних 
Катериною II були реорганізовані вищі і центральні органи управління; заснований 
новий адміністративний устрій держави; вдосконалено губернське та міське управ-
ління; дворянству та мешканцям міст були даровані права самоврядування при функ-
ціонуванні на основі законів імперії і під чітким контролем провладної адміністрації. 
Введено селянське громадське управління, що діяло під керівництвом адміністратив-
но-поліцейських органів та була здійснена поліцеізація управління, особливо місцевого 
та повітового, яке очолили поліцейські чини, з'явилися спеціальні поліцейські управи  
благочиння.

Впроваджувані державно-управлінські аспекти на нормативно-правовому рівні носили 
яскраво-виражений, охоронно-традиціоналістський характер: зміцнювали феодальні під-
валини, консерватизм системи державного управління; неадекватно відображали об'єктив-
ні потреби державного та суспільного життя, які назрівали; створювали передумови для 
подальшого відставання країни; віддаляючи українське суспільство від ідеї та концепцій 
Заходу, де реформістськими та революційними способами поширювалися і затверджува-
лися демократичні процеси. На ці процеси влада реагувала дуже жорстко. Переслідува-
лося будь-яке вільнодумство, суворо каралися просвітителі, активізувався поліцейський 
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розшук, посилювалися покарання за провину, тобто сформувався режим «військової і по-
ліцейської диктатури».

Ключові слова: державне управління, територіальні громади, українські території у складі 
Російської імперії, місцева влада, губернії, державний механізм.

Myrnyi D.V. Evolution of the system of public administration and its reform in the conditions 
of formation of the Ukrainian state formation (XVIII-first half of the XIX century)

Summary
The scientific article is devoted to the research and complex analysis of the evolution of the system 

of public administration and its reform in the conditions of formation of the Ukrainian state formation 
(XVIII-first half of the XIX century).

Based on doctrinal research, it proved that public administration in the second half of the XVIII century 
aimed at strengthening the power of the absolute monarch and characterized by even greater centraliza-
tion and bureaucratization; the vast majority of reforms carried out during this period were limited. The 
autocratic principle of government, serfdom, and the class system remained inviolable. At the same time, 
in the process of administrative reforms carried out by Catherine II, the higher and central governing bod-
ies were reorganized; a new administrative system of the state was established; improved provincial and 
city administration; the nobility and the inhabitants of the cities were granted the right of self-government 
in the operation on the basis of the laws of the empire and under the strict control of the pro-government 
administration. A peasant public administration was established, which operated under the direction of 
administrative and police bodies, and the administration of the administration, especially the local and 
county ones, headed by police ranks, was carried out, and special police denominations appeared.

Implemented public administration aspects at the regulatory level had a pronounced, protective 
and traditionalist character: strengthened the feudal foundations, the conservatism of public adminis-
tration; inadequately reflected the objective needs of state and public life that were maturing; created 
preconditions for further backwardness of the country; distancing Ukrainian society from the ideas 
and concepts of the West, where democratic processes were spread and approved by reformist and 
revolutionary methods. The authorities reacted very harshly to these processes. Any freethinking per-
secuted, educators punished, the police search intensified, and punishments for guilt were intensified, 
that is, a regime of "military and police dictatorship" formed.

Key words: public administration, territorial communities, Ukrainian territories as a part of the 
Russian Empire, local authorities, provinces, state mechanism.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ УКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ В УКРАЇНІ  
ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ XVIII-XX СТОЛІТТЯ

Постановка проблеми. Актуальність 
проблем регулювання шлюбно-сімейних від-
носин і гострота питань, пов'язаних з ними, 
особливо помітні в нашій країні в умовах 
значних показників у депопуляції населення, 
а також, зростання кількості шлюборозлуч-
них процесів, збільшення числа позашлюб-
них дітей та дітей-сиріт і позбавлених бать-
ківського піклування. Ситуація, що склалася 
в сучасній Україні супроводжується посилен-
ням нігілістичних тенденцій, які отримують 
своє вираження в криміналізації суспільних 
відносин, диференціації соціальної структури 
суспільства, посиленням конфліктності взає-
мин між представниками різних соціальних 
груп. Протидіяти подібним тенденціям можна 
за допомогою досить широкого спектру форм 
і методів впливу, в тому числі за допомогою 
зміцнення і стабілізації сімейних відносин. У 
сфері правового регулювання – це перш за все 
означає створення «якісного законодавства», 
яке було б направлене на дієве регулювання 
шлюбно-сімейні відносини, забезпечення ре-
алізації прав і свобод за допомогою діючих 
юридичних гарантій, найважливіше місце се-
ред яких відводиться державним гарантіям.

Стан дослідження. Проблеми, що є важ-
ливими як у теоретичному, так і в практич-
ному аспектах для осмислення предмету до-
слідження розглядалися у працях як сучасних 
українських та зарубіжних фахівців, так і на-
уковців, зокрема такими як В. Б. Авер’янов,  
Ю. М. Козлов, С. М. Стременовський, Ю. М. Ра- 
бінович, М. М. Шевердін, А. Є. Шевченко,  
Ц. А. Ямпольська, О. Н. Ярмиш тощо. В той 

же час, не дивлячись на сталий науковий ін-
терес до вказаної проблематики, опрацю-
вання та виокремлення особливостей пра-
вових засад укладення та розірвання шлюбу 
в Україні за нормативно-правовими актами  
XVIII-XX століття належить до малодослі-
джених тем.

Внаслідок чого, метою даної статі є до-
слідження та комплексний аналіз право-
вих засад укладення та розірвання шлюбу в 
Україні за нормативно-правовими актами  
XVIII-XX століття.

Виклад основного матеріалу. Вимога, 
щоб шлюб відбувався за допомогою церков-
ного вінчання у XVIII столітті не тільки збе-
реглася, а й набула нового підтвердження. 
Отримуючи відомості про те, що після про-
ведення вінчання наречену віддають заміж 
за другого і, що вінчання і весілля збігаються 
або вінчання передує весіллю, а потім повін-
чані не вважаються чоловіком і дружиною, 
Синод в указі «Про недозволенність подруж-
жя жити порізно після шлюбопоєднання» від 
18 жовтня 1744 року засудив таку практику, 
так як вважав її недопустимою та такою що 
нівелює вінчання як визначальний момент в 
шлюбі [1, c. 559].

У XVIII столітті було підтверджено ще 
одне правило: обряд вінчання завершувався 
тільки при особистій присутності наречено-
го і нареченої. Виняток з цього правила було 
зроблено в 1796 році лише для осіб імператор-
ського дому при укладанні їх шлюбу з інозем-
ними принцесами. Приймаючи таке рішення, 
Синод послався на візантійські світські зако-
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ни, відповідно до яких чоловік у відсутності 
від дому свого посилаючись на грамоти, може 
шлюб створити із дружиною. Синод вимагав, 
щоб в таких ситуаціях в шлюбних контрактах 
була позначена довіреність осіб, що вступа-
ють у шлюб, бути присутнім замість них при 
обрядах заручення і вінчання заочно [2, c. 45].

Шлюб міг відбуватися тільки в церкві, за 
винятком випадків прямої неможливості [3]. 
На нормативному рівні було підтверджено 
розпорядження церкви про те, щоб священи-
ки, повз церкву, в каплицях нікого не вінча-
ли; а якщо ж де за досить далекою відстанню 
церква, виявилася в тому необхідна потреба, 
то залишається на власний розгляд тих єпар-
хіальних преосвященних архієреїв. Шлюб міг 
відбуватися тільки в своїй приходській церкві 
[4, c. 8]. При укладанні шлюбу про це повинен 
був бути зроблений запис в метричну книгу. 
Метричні книги з'явилися ще в XVII століт-
ті, де повинні були записувати імена обвінча-
них, хрещених і померлих парафіян. Раніше 
дата вінчання записувалася в вінцеву пам'ять, 
але згодом було вказано, що всім священикам 
держати в усіх церквах записні чотири книги, 
і веліти записувати, хто з ким поєднується в 
шлюб і хто у кого і чий приймач в хрещенні 
буває тощо [5, c. 29].

Однак метричні книги практично не велися, 
а наявні – являлись рідкістю. Популярність ме-
тричних книг, мабуть, була настільки мізерною, 
що уряд, віддаючи розпорядження про обов'яз-
кове закладення метричних книг у всіх церквах 
в указі навіть не згадав про постанову церковно-
го собору XVII століття. В обов'язки єпархіаль-
них архієреїв ставилося щорічне надання в Си-
нод відомостей з інформацією про народжених, 
померлих і вступивших в шлюб [6, c. 4]. Згодом 
Синод, навіть розробив єдину форму ведення 
метричних книг і підтвердив необхідність пере-
силання єпархіальними архієреями в столицю 
спеціальних табелів з цих книг [7, c. 19].

Метричні книги повинні були вестися в 
двох примірниках – один для надання в Си-
нод, інший для зберігання в церкві. Записи 
про народжених, одружених, що вийшли за-

між, померлих слід робити негайно після вчи-
нення факту. Заборонялося вносити виправ-
лення і робити будь-які підчистки. Про тих, 
що вступають в шлюб записувалося: ім'я та 
прізвище нареченого і нареченої, дата він-
чання, ім'я та прізвище поручителів – свідків 
вінчання, ім'я священика, який вчинив обряд 
вінчання. У 1764 році була встановлена нова 
форма ведення записів – табелі. У них біль-
ша увага повинна була приділятися сімейним 
станам осіб напередодні вінчання і обов'яз-
ково зазначалося, в який за рахунком шлюб 
вступали наречений і наречена [8, c. 19].

Незважаючи на існування вимоги щомі-
сячного звіту з наданих та встановлених та-
белів і наявність детальних вказівок про пра-
вила заповнення метричних книг, парафіяльні 
священики вели їх вкрай нерегулярно. Синод, 
вбачаючи таке недбальство, прагнув уніфіку-
вати метричні записи, або хоча б отримати їх 
з єпархій. У Синодських указах неодноразо-
во підкреслювалася недбалість щодо дотри-
мання термінів надсилання відомостей. Па-
рафіяльний священик, отримуючи метричні 
книги з консисторій або духовних правлінь, 
повинен був після їх заповнення відіслати в ті 
місця, звідки їх отримує; а саме зберігати їх за 
печаткою суддівського розпорядження, що ці 
метричні зошити повинні служити достовір-
ними довідками про шлюб. Однак священни-
ки, будучи часом малограмотними, вінчаючи 
весілля без виконання всього запропоновано-
го ритуалу, не хотіли займатися обтяжливою і 
малоцікавою справою – записувати факт він-
чання. При цьому архієпископи практично не 
могли впливати на парафіяльних священиків, 
так як в їх підпорядкуванні знаходилося без-
ліч парафій, і їм рідко вдавалося виїжджати 
на місця. Попівські старости при цьому (за 
домовленістю або за винагороду) могли та-
кож виявитися безсилими проти непокори 
священнослужителів. Всі заклики Синоду 
до дотримання положень указів ні до чого не 
приводило. Синод погрожував всіх неслух-
няних «жорстко оштрафувати», але навряд 
чи загроза досягала мети, так як через майже 
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два десятиліття після указу Синод знову зітк-
нувся з фактами не надісланих відомостей з 
єпархій. А коли Катерина II зажадала надати 
дані про кількість шлюбів, число народжених 
і померлих, з'ясувалося, що відомості є тільки 
з дев'яти єпархій, тобто менш, ніж з половини 
підлеглих Синоду єпархій, а з інших ще й досі 
не складені [9, c. 33].

Відтак, Синод зажадав, щоб консисторії 
взяли священиків під варту і містили там до 
тих пір, поки вони не «складуть» необхід-
ні документи. Не складно здогадатися, яко-
го роду відомості могли надати священики, 
перебуваючи під вартою, якщо вони своє-
часно не робили записів у метричних кни-
гах. А отже, саме метричні книги були аж до  
XX століття на українських землях були єди-
ним достовірним джерелом встановлення 
року народження, числа народжених та по-
мерлих, наявності факту вінчання і кілько-
сті раз вступу однією особою в шлюб і без 
них неможливо було дотримання цілого ряду 
умов укладення шлюбу. Тому, незважаючи на 
те, що парафіяльні священики не поспішали 
міняти свої звички, у XVIII столітті з'явили-
ся обставини, які породжували відступ від 
основного правила укладення шлюбу ‒ цер-
ковного вінчання. Приводом для цього послу-
жило рішення 1721 року щодо дозволу пра-
вославним християнам вступати в змішані 
шлюби – шлюби з християнами інших кон-
фесій. Це нововведення було пов'язано з тим, 
що після закінчення Північної війни Петро I 
розраховував поселити полонених шведів в 
Сибіру і залучити їх до освоєння цього краю. 
Природно, що при таких умовах виникало пи-
тання про створення колишніми військовопо-
лоненими сімей. Однак за діючими законами 
вони не могли вступити в шлюб з православ-
ними, не прийнявши попередньо православ-
ну віру. Тому було встановлено нове правило: 
християнин іншої конфесії має право вступи-
ти в шлюб з православним, давши підписку, 
що він не буде примушувати православного 
чоловіка приймати свою віру і зобов'язується 
виховувати дітей в православ'ї [10].

Ще одним приводом для відступу від 
обов'язковості церковного вінчання послу-
жив церковний розкол. Сповідування роз-
кольників державою не визнавалося, а також 
не визнавалися і шлюби розкольників між 
собою, укладені без дотримання традиційних 
вимог: природно, що оформляючи шлюби, 
розкольники вінчалися. У зв'язку з широким 
розповсюдженням розкольництва і переходу 
на його бік великої кількості підданих держа-
ва не могла ігнорувати положення, що вини-
кли і відмовитися від регулювання шлюбного 
права розкольників: шлюб був основою бага-
тьох юридичних відносин, в тому числі і пра-
ва спадкування, а випустити з-під контролю 
правовідносини майнової сфери держава не 
бажала.

За Петра I, під час розквіту розкольництва, 
питання про визнання шлюбів розкольників 
набуло особливої гостроти. В історико-право-
вій літературі оцінка відносини Петра до його 
вирішення досі залишається дискусійною, але 
її аналіз дозволяє віднайти такі факти як те, 
що у першій половині XVIII століття було ви-
значено, що із розкольників, що одружують-
ся таємно, не в церкві, потрібно брати плату: 
по три рубля з людини. Примітно, що якщо 
наречений або наречена були багаті, то сума 
зростала. Фактично, таку процедуру можна 
вважати як стягнення державою мита з неос-
вячених церквою шлюбів між розкольниками. 

У XVIII столітті з'явилася й інша форма 
здійснення законного шлюбу без церковного 
вінчання, яка відносилася до осіб нехристи-
янського віросповідання, наприклад вчинення 
шлюбу у євреїв, мусульман і буддистів було 
надано їх духовним особам – равінам, муллам 
і ламам, а цивільно-правові наслідки такого 
шлюбу розглядалися судом. При визначенні 
умов здійснення шлюбу важливим залишало-
ся встановлення віку вступу в шлюб. Питання 
про вік молодят в XVIII столітті вирішувало-
ся окремим указом, який закріплював віковий 
ценз для чоловіків в 20 років, для жінок – в 
17 років, причому, варто зауважити, що саме 
в даний період було скасовано візантійську 
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норму права про можливість укладення шлю-
бу в більш ранньому віці.

У 1774 році Синод наказував духовенству, 
укладаючи шлюб, мати інформацію про те, 
що вступаючі у шлюб юнаки мали не мен-
ше 15 років, а дівчата – 13 років. Швидше 
за все це було не введення нового шлюбного 
віку, а неточне цитування норм канонічного 
права, або навмисне перекручування норми 
з метою знайти компроміс з населенням, по-
даний таким чином, ніби Синод не пішов на 
пом'якшення канонічних установлень. Але 
вік, визнаний указом Синоду 1774 року, вже 
в XIX столітті розглядався як надмірно низь-
кий: в 1830 році не церковним, а державним 
законом був встановлений новий віковий ценз 
[10]. Бажаючи вберегти вірнопідданих від тих 
відомих з досвіду шкідливих наслідків, котрі 
відбуваються від поєднання шлюбів між не-
повнолітніми, заборонено було священикам 
відтепер надалі вінчати шлюби, якщо нарече-
ний і наречена не досягли ще: перший вісім-
надцяти років, а остання шістнадцяти років, –  
було записано в іменному указі Синоду від  
19 липня 1830 року [11, c. 270].

Якщо шлюб укладався з особою, яка не 
досягла шлюбного віку, встановленого світ-
ським законодавством (16 і 18 років), але 
досягла канонічного шлюбного віку (15 і  
12 років), то подружжя розлучалися до на-
стання віку, передбаченого світським законом 
[10]. Після цього вони могли знову висловити 
свою волю і продовжувати шлюб, який визна-
вався дійсним. Неповнолітній чоловік після 
досягнення повноліття мав право вимагати 
визнання шлюбу недійсним. Якщо позива-
чем у такому разі виявлявся чоловік, то його 
вимоги могли бути задоволені лише за умо-
ви, якщо шлюб не мав наслідком вагітності 
дружини. Верхня вікова межа вступу в шлюб 
формально передбачена не була. За словами 

окремих представників влади, людина може 
бути в силах тільки до вісімдесяти років, так 
як праця і хвороба хилять до смерті людини, 
а не до множення роду людського. Відтак, з 
приводу даного одруження був зроблений ви-
сновок, що наречена схилила не для співжит-
тя і піклування старця, а бажаючи кінця його 
і отримати маєток. 

Висновок. Таким чином, можна зробити 
висновок, що у XIX столітті недотримання за-
конодавства про шлюбний вік розглядалося як 
порушення вже не тільки цивільного закону, 
але і кримінального, відтак за вступ у шлюб 
раніше або пізніше встановленого віку наре-
чений і наречена, батьки, опікуни або старші 
родичі, яким було відомо про такі обставини 
піддавалися тюремному ув'язненню на термін 
від двох до чотирьох місяців, або арешту [27].

Питання про пропорційність віку нарече-
ного і нареченої не знайшло відображення ні в 
стародавніх, ні в візантійських, ні в будь яких 
інших нормах позитивного права. Хоча в пе-
ріод знаходження українських земель у складі 
Російської імперії таке питання постійно ви-
никало і обговорювалось, внаслідок того, що 
Синод отримував інформацію відносно того, 
що в окремих губерніях, малолітні сини ро-
ків 8, 10, 12 одружують і беруть у шлюб дівок 
років по 20 і більше, з якими свекри їх багато 
впадають в кровозмішення, за що багато з них 
до смерті засуджено. Окрім того, архівні ма-
теріали свідчать й проте, що селянки визнава-
лися судом винуватими в умисному вбивстві 
своїх дванадцятирічних чоловіків з метою за-
володіння їх майном. Відтак, Синод у своєму 
розпорядженні вказував священно- і церков-
нослужителям не вінчати наперекір святих 
правил малолітніх з «віковими дівками», а в 
разі невиконання такого правила – священи-
ки і церковники позбавлялися свого звання, а 
шлюб підлягав розірванню.
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Анотація
Наукова стаття присвячена дослідженню та комплексному аналізу правових засад укладен-

ня та розірвання шлюбу в Україні за нормативно-правовими актами XVIII-XX століття.
З урахуванням доктринального дослідження констатовано, що актуальність проблем регу-

лювання шлюбно-сімейних відносин і гострота питань, пов'язаних з ними, особливо помітні в 
нашій країні в умовах значних показників у депопуляції населення, а також, зростання кілько-
сті шлюборозлучних процесів, збільшення числа позашлюбних дітей та дітей-сиріт і позбавле-
них батьківського піклування. Ситуація, що склалася в сучасній Україні супроводжується по-
силенням нігілістичних тенденцій, які отримують своє вираження в криміналізації суспільних 
відносин, диференціації соціальної структури суспільства, посиленням конфліктності взаємин 
між представниками різних соціальних груп. Протидіяти подібним тенденціям можна за допо-
могою досить широкого спектру форм і методів впливу, в тому числі за допомогою зміцнення і 
стабілізації сімейних відносин. У сфері правового регулювання – це перш за все означає ство-
рення «якісного законодавства», яке було б направлене на дієве регулювання шлюбно-сімейні 
відносини, забезпечення реалізації прав і свобод за допомогою діючих юридичних гарантій, 
найважливіше місце серед яких відводиться державним гарантіям.

Акцентовано увагу на тому, що у XIX столітті недотримання законодавства про шлюбний 
вік розглядалося як порушення вже не тільки цивільного закону, але і кримінального, відтак 
за вступ у шлюб раніше або пізніше встановленого віку наречений і наречена, батьки, опікуни 
або старші родичі, яким було відомо про такі обставини піддавалися тюремному ув'язненню 
на термін від двох до чотирьох місяців, або арешту.

Питання про пропорційність віку нареченого і нареченої не знайшло відображення ні в ста-
родавніх, ні в візантійських, ні в будь яких інших нормах позитивного права. Окрім того, архів-
ні матеріали свідчать й проте, що селянки визнавалися судом винуватими в умисному вбивстві 
своїх дванадцятирічних чоловіків з метою заволодіння їх майном. Відтак, Синод у своєму роз-
порядженні вказував священнослужителям і церковнослужителям не вінчати наперекір святих 
правил малолітніх, а в разі невиконання такого правила – священики і церковники позбавляли-
ся свого звання, а шлюб підлягав розірванню.

Ключові слова: шлюб, сім’я, шлюбно-сімейні відносини, сімейні правовідносини, подруж-
жя, майнові права подружжя, немайнові права подружжя, майнові відносини подружжя.

Shevchenko D.A. Legal bases of marriage and divorce in Ukraine according to normative 
legal acts of the XVIII-XX centuries

Summary
The scientific article is devoted to the research and complex analysis of the legal basis of marriage 

and divorce in Ukraine according to the regulations of the XVIII-XX centuries.
Taking into account the doctrinal study, it was stated that the urgency of the problems of regula-

tion of marital and family relations and the severity of related issues are especially noticeable in our 
country in terms of significant depopulation, as well as increasing the number of divorce proceedings, 
increasing the number of illegitimate children and orphans and children deprived of parental care. 
The current situation in modern Ukraine accompanied by the strengthening of nihilistic tendencies, 
which are expressed in the criminalization of social relations, the differentiation of the social struc-
ture of society, the increasing conflict of relations between representatives of different social groups. 
Such tendencies counteracted by means of a wide range of forms and methods of influence, including 
by means of strengthening and stabilization of family relations. In the field of legal regulation, this 
primarily means the creation of "quality legislation", which would be aimed at effective regulation 
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of marital and family relations, ensuring the realization of rights and freedoms through existing legal 
guarantees, the most important of which is state guarantees.

Emphasis is placed on the fact that in the XIX century non-compliance with the law on marriage 
age was considered a violation not only of civil law but also criminal, so for marriage earlier or later 
than the established age of the bride and groom, parents, guardians or older relatives who were it is 
known that such circumstances were subject to imprisonment for a term of two to four months, or 
arrest.

The question of the proportionality of the age of the bride and groom reflected in the ancients, or 
in the Byzantine, or in any other norms of positive law. In addition, archival materials show, however, 
that the peasants found guilty by a court of premeditated murder of their twelve-year-old husbands in 
order to seize their property. Thus, the Synod instructed the clergy and clergy not to marry in viola-
tion of the sacred rules of minors, and in case of non-compliance with such a rule – priests and clergy 
deprived of their titles, and the marriage was subject to dissolution.

Key words: marriage, family, marital and family relations, family legal relations, spouses, proper-
ty rights of spouses, non-property rights of spouses, property relations of spouses.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПУ ДО КНИЖКОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ: ОБМЕЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ 

Як відомо, інформація є одним із найбільш 
загальних понять науки. Проблеми визначен-
ня інформації як правової категорії, правового 
статусу, значення в правотворчості та право-
вому регулюванні, розглядали М. Алексєєва, 
І. Арістова, О. Бандурка, О. Баранов, І. Ба-
чило, К. Беляков, А. Венгеров, М. Дімчогло, 
В. Іванов, Д. Керімов, В. Колпаков, А. Куліш, 
В. Плішкін, О. Синєокий, Ю. Тихомиров, 
В. Хижняк, Н. Ходєєва та багато інших авто-
рів. Електронна книга як джерело інформації 
є предметом детального розгляду в працях  
В. Теремка, В. Пашкова, Ю. Петяка, Т. Яро-
шенко, М. Женченко, В. Лисенко, С. Зайцева 
та ін. Утім, як засвідчив аналіз наукових до-
робків, досі відсутня єдина концепція регулю-
вання інформаційних відносин у книговидав-
ничій сфері.

Швидке поширення і темпи вдосконален-
ня інформаційних технологій перетворюють 
проблему забезпечення цифрової спадщини 
на загальносвітову. Все більше спостеріга-
ється впровадження цифрових систем адмі-
ністрування в різних сферах діяльності, і все 
більше країн оцифровує своє культурне над-
бання з метою розширення і надання якісного 
доступу до нього [1]. 

Переважна частина книжкової інформації 
(друкованих та аудіовізуальних книговидань) 
в процесі підготовки проходить стадію циф-
рової форми (оригінал-макет друкованого 
видання, електронна версія неопублікованих 
документів, цифрових фільмів, фотографій та 
ін.) [2, с. 1-2]. Наявність цих форм відкриває 
можливості для передачі обов’язкового при-
мірника безпосередньо в електронному вигля-

ді і в цьому випадку істотно знижено витрати 
як виробників, так і одержувачів обов’язко-
вого примірника, а також забезпечити збере-
ження і поступове накопичення національно-
го електронного інформаційно-бібліотечного 
фонду. Разом з тим, створення електронної 
версії інформаційно-бібліотечного фонду 
України не повинно руйнувати сформовану 
систему формування цього фонду в традицій-
ній (друкованій) формі, а також враховувати 
при цьому законодавство про інтелектуальну 
власність і не порушувати права автора або 
видавця [3, с. 20-21].

Складання будь-якого документа, в тому 
числі й книги, з початково неправдивою ін-
формацією утворює інтелектуальну підробку. 
Як правило, така інформація вноситься тільки 
в окремі реквізити документа [4, с. 189]. 

Несанкціонований вплив на книжкову ін-
формацію є порушенням правового режиму 
[5]. Словосполучення «інформація з обмеже-
ним доступом» і «конфіденційна інформація» 
є синонімами і означають відомості, доступ до 
яких обмежено відповідно до правових актів. 
Правове регулювання інформації з обмеже-
ним доступом передбачає вивчення правових 
відносин, що виникають з приводу встанов-
лення, зміни та припинення прав і обов’язків 
у відношенні інформації з обмеженим досту-
пом як об’єкта права [6, с. 81].

З точки зору організації захисту відомо-
стей обмеженого доступу, визначення меж 
втручання і кола присвячених суб’єктів ста-
новить інтерес.

Конфіденційність інформації має похідний 
характер. Це правовий режим інформації об-
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меженого доступу, встановлений на підставі 
законодавчого акту або договору і передба-
чає заборону на поширення інформації, об-
меження доступу, заборона на передачу тре-
тім особам без згоди власника інформації, 
можливість за загальним правилом володаря 
інформації самостійно вирішувати питання 
щодо збереження даного режиму за винят-
ком випадків, встановлених законодавством 
чи договором. Цей правовий режим перед-
бачає: 1) обмеження доступу до інформації;  
2) обов’язкову згода особи, яка має інформа-
цією, на її передачу (за винятком випадків, 
що встановлені законом); 3) заборону на по-
ширення інформації (випливає з перших двох 
позицій); 4) за загальним правилом, власник 
інформації самостійно має вирішувати пи-
тання щодо збереження конфіденційності;  
5) обов’язок щодо збереження конфіденцій-
ності інформації [7, с. 65]. Конфіденційність 
не є невід’ємною властивістю, властивим са-
мій інформації в силу її природи, конфіденці-
йність інформації існує в силу законодавчого 
акта або встановлюється вольовим рішенням 
уповноваженої особи на підставі законодав-
чого акту [8, с. 20].

Н. Логінова та Р. Дробожур виділяють в 
якості однієї з правових ознак конфіденцій-
ної інформації «поширення за власним ба-
жанням і розсуд суб’єктів незалежно від пра-
вовласників» [9, с. 77]. Юрисдикційні форми 
реалізації адміністративно-правових заходів 
захисту інформації з обмеженим доступом у 
суб’єктів реалізовуються з метою відновлен-
ня порушених прав суб’єктів інформаційних 
правовідносин. Державні архівні установи та 
бібліотеки забезпечують у межах своїх повно-
важень охорону відомостей та збереженість 
документів, які становлять державну таємни-
цю [10]. Рішення про надання доступу до кон-
фіденційної та таємної інформації приймають 
керівники установ (архівів, музеїв, бібліотек), 
у яких зберігаються відповідні відомості.

Порівняння видів інформації за порядком 
доступу свідчить про те, що законодавець в 
якості підстави щодо їхнього розмежування 

поклав різні критерії: у випадку конфіденці-
йної інформації – це право власності, у ви-
падку таємної інформації – це шкода особі, 
суспільству, державі, у випадку службової ін-
формації – право власності і вид діяльності, в 
процесі якого інформація створюється чи от-
римується. Утім власником інформації – юри-
дичною чи фізичною особою – встановлюєть-
ся режим обмеженого доступу та відповідна 
інформація відноситься до конфіденційної 
виходячи з того, що її розголошення третім 
особам може завдати шкоди інтересам влас-
ника [11, с. 8]. Порушення конфіденційності 
документів з обмеженим доступом може бути 
здійснено шляхом копіювання, викрадення і 
перехоплення [12, с. 243-252]. 

Отже, поняття «інформація з обмеженим 
доступом» та «документ з обмеженим до-
ступом» не є тотожними, а співвідносяться 
як ціле та частина. Кластери з виробництва 
книжкової інформації усіх підвидів на правах 
підсистем долучено до глобальної системи 
інформаційних комунікацій, мають неодно-
рідну багаторівневу структуру й міжінститу-
ціональні кореляції. На сьогодняшній день 
гострою і складною проблемою залишаєть-
ся забезпечення автентичності електронних 
книг з обмеженим доступом – адже чітких ре-
комендацій як її вирішити немає поки що ні в 
Україні, ні за кордоном.

Поряд з питаннями національної інфор-
маційної безпеки, одним з нових напрямків в 
юриспруденції є безпека особистості, в якому 
особливої актуальності набувають питання 
інформаційної безпеки громадян. 

Найважливішою проблемою, від вирішен-
ня якої безпосередньо залежить ефективність 
правового механізму забезпечення інформа-
ційної безпеки особистості, є усунення супе-
речностей між закріплюються безпосередньо 
Конституцією України положень та іншими 
нормативно-правовими актами.

З публічно-правового погляду щодо збору 
та поширення книжкової інформації з обме-
женим обігом, яка становить державну таєм-
ницю та має важливе значення для національ-
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них інтересів України (зокрема, забезпечення 
національної безпеки, демократичного кон-
ституційного ладу, територіальної цілісно-
сті і т.ін.) існують певні обмеження. З цього 
приводу для докладного з’ясування доцільно 
звернутися до Законів України «Про націо-
нальну безпеку України» та «Про державну 
таємницю». Але разом із цим, також існує 
приватно-правовий вимір, що укладається у 
визначенні за особою права щодо обмеження 
доступу та поширення окремої інформації (у 
тому рахунку, й – в книжкових виданнях) про 
неї та її приватне життя. У цьому контексті 
потрібно наголосити, що за думкою більшості 
фахівців, російський інформаційний продукт 
в будь-якому своєму прояві продовжує тяжи-
ти над Україною. 

Вектор державної інформаційної правової 
політики в галузі забезпечення доступу до 
інформації в Україні, що відповідає високим 
культурним та освітнім стандартам, необхід-
ним для забезпечення збереження культурної 
самобутності нашої країни і подальшого її 
інноваційного розвитку, спрямований на ре-
алізацію завдань, визначених у Доктрині ін-
формаційної безпеки і Стратегії розвитку ін-
формаційного суспільства в Україні. 

У 2016 р. введено нормативне положення 
щодо ліцензування ввезення книг з Росії, що 
стало певним фільтром від антиукраїнської 
літератури. У ст. 28-1 Закону України «Про 
видавничу справу» зазначено, що ввезення і 
поширення в Україні видавничої продукції, 
зокрема – книг, які виготовлену в РФ або на 
тимчасово окупованій території, дозволяться 
тільки у випадках представлення офіційного 
дозвільного документу відповідної форми. 
Лише у разі самостійного перевезення книж-
кової та іншої поліграфічної продукції грома-
дянами допускається мати при себе не більш 
ніж 10 примірників в якості багажу або в руч-
ній поклажі [13]. При цьому потік книг з Росії 
продовжується. 

Заборняється друкувати та розповсюджу-
вати на території України продукцію, яка по-
пуляризує всі гілки влади держави-агресора 

позитивно висвітлює їх конкретні дії, та ство-
рює привабливий імідж держслужбовців РФ 
та робітників радянських органів державної 
безпеки. Існує також заборона на літературу 
в якій виправдовується і визнається правомір-
ним окупація окремих регіонів України [13]. 
Перевірку книговидавничої продукції, яка на-
друкована та ввозиться з території країни-а-
гресора та тимчасово окупованих українських 
територій для розповсюдження її в України, 
здійснюється робітниками митної служби 
на підставі встановленого відповідним зако-
ном дозволу. У такий же спосіб згідно з МК 
України застосовується процедура «єдиного 
вікна» для ефективного забезпечення реалі-
зації політики держави в інформаційній сфері 
[14]. Митними органами України ставиться 
відмітка «Причина повернення: недозволені 
вкладення» і таке поштове відправлення по-
вертається назад відправителю на територію 
РФ. На українському урядовому веб-сайті від-
критих даних розміщено реєстр поліграфіч-
ної продукції країни-агресора, яку дозволено 
ввозити і поширювати на території України. 
Будь-яке розповсюдження забороненої зако-
ном книговидавничої продукції карається на-
кладенням штрафу в розмірі 10 мінімальних 
заробітних плат. Якщо порушення цієї зако-
нодавчої норми відбувається неодноразово, то 
за кожен наступний випадок штраф зростає 
до 50 мінімальних заробітних плат. Прото-
кол про адміністративне порушення оформ-
ляє центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику в інформаційній 
сфері, на підставі матеріалів, що зібрані від-
повідними правоохоронними органами. В цих 
адміністративних рішеннях обґрунтовується 
розмір штрафу. Сама ж видавнича продукція 
вилучається з обігу в порядку, визначеному 
КМ України [13].

Видавці імпортери в період з 2017 по 2020 рр.  
отримали більше 4000 відмов на ввезення 
книжкової продукції з РФ. Найчастіше це 
відбувалося з причин не повного надання 
дозвільних документів заявниками. І лише в  
274 випадках було виявлено літературу, яка 
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мала антиукраїнський зміст. Саме це не доз-
волило потрапити в Україну майже 1,5 млн. 
таких видань. На підставі цього були запрова-
джені санкції проти 9 російських книговидав-
ництв, які найчастіше відзначилися друком 
антиукраїнської літератури. Як насідок, укра-
їнський ринок книговидавничої продукції, 
яка виготовлена на території РФ, скоротився 
майже на 50%. Загальна кількість складає 
18104 дозволів, що діють сьогодні. Дозволи, 
термін дії яких закінчився, та дозволи, дія 
яких згідно рішення РНБО України була зу-
пинена, становить бизько 12 тисяч. На 2020 р. 
видано 35 тис. дозволів щодо введення, а за-
боронено до ввезення 370 найменувань росій-
ських книг. Стосовно «позитивного образу» 
виникає запитання чи можна до «працівників 
держави-агресора» відносити адвокатів і жур-
налістів недержаних ЗМІ, які можуть займати 
кардинально опозиційну до дій нинішньої ро-
сійської влади політичну позицію. На підставі 
викладеного вважаємо, що відсутність єдино-
го офіційного тлумачення терміну «антиукра-
їнська література» призводить до можливості 
вибіркового і часом безсистемного вилучен-
ня, «за власним розсудом» працівників мит-
ниці, досить широкого кола книговидань, чим 
можуть бути порушені інформаційні права 
громадян України. Вважаємо, що тимчасо-
вий вихід щодо формування єдиного підходу 
у проведенні судово-експертих досліджень з 
спірних випадків. 

В даний час основна частина відкритих 
фондів бібліотек, архівів та інших загально-
доступних інформаційних систем формується 
на основі Закону України «Про обов’язковий 
примірник документів» [1], в архівній службі 
діє зріла нормативна система, яка визначає, 
коли і як документи повинні передаватися в 
архіви для подальшого відбору і забезпечення 
схоронності. 

Однією з найважливіших складових частин 
правового забезпечення системи інформацій-
ної безпеки є стандартизація, нормативне й 
метрологічне забезпечення сертифікації й 
атестації технічних засобів захисту й контро-

лю їх ефективності, ліцензування діяльності у 
сфері технічного захисту інформації [15]. На 
даний час за рівнем правового захисту пер-
сональних даних Україна значно відстає від 
розвинених західних країн, в яких відповідне 
законодавство було прийнято на кілька деся-
тирічь раніше. Однак стрімкий темп процесів 
європейської інтеграції та глобалізації диктує 
необхідність якнайшвидшого приведення на-
ціонального законодавства України і практи-
ки у відповідність з міжнародними нормами 
[16]. Це робить проблему створення ефектив-
ного механізму правового регулювання обігу 
і безперешкодної транскордонної передачі 
персональних даних особливо актуальною. 
Ринок електронних книг кинувся в Інтернет, 
так як політика використання DRM зареко-
мендувала себе для даного сегмента ринку 
електронної комерції, як вкрай неефективна. 
Сучасні системи DRM для захисту інформації 
використовують криптостійкі алгоритми. За-
конодавством багатьох країн, введена відпо-
відальність за обхід (подолання, відключення, 
видалення) DRM [17, с. 43]. 

Книжкова інформація має нематеріальний 
характер і може бути відділена від книги як 
носія. Основні обмеження (межі) свободи ма-
сової інформації, в тому рахунку й інформації, 
що містяться в книжкової продукції, закріпле-
ні в тих же правових актах, в яких закріплена 
свобода, бо свобода масової інформації «від-
носиться до однієї з найбільш регульованих» 
юридичних свобод [18]. Стратегії розвитку 
інформаційного суспільства говорить про 
необхідність формування єдиного національ-
ного електронного простору знань, одним з 
базових компонентів якого є книговидавни-
ча діяльність і послуги в бібліотечній сфері 
[19, с. 3]. У зв’язку з цим зростає роль тра-
диційних інформаційних інститутів, в тому 
числі, й інституту бібліотеки. Однак роль бі-
бліотек у забезпеченні доступу до інформації 
в Україні в останні роки не зростає в зв’язку 
з високою конкуренцією з боку інтернет-ре-
сурсів, що містять недостовірну інформацію, 
що тягне за собою ризики втрати культурної 
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та інформаційної самоідентичності, втрати 
найважливішого джерела збереження, оброб-
ки, надання та поширення достовірної інфор-
мації. При цьому перехід до суспільства знань, 
заснованому на достовірної інформації, пов’я-
заний з необхідністю модернізації бібліотечної 
сфери, розвитком національного законодав-
ства в галузі бібліотечної справи [19, с. 4]. Цей 
процес охорони культурної спадщини є надто 
важливим на тимчасово окупованих територі-
ях [20]. Найважливішим видом службової ін-
формації бібліотечної сфери, на яку поширю-
ється режим конфіденційності, є персональні 
дані користувачів та працівників бібліотек. 

Бібліотеки установ, організацій, зокрема –  
шкільні, університетські бібліотеки, біблі-
отеки лікарень, певних соціальних установ 
навряд чи можуть бути віднесені до загаль-
нодоступних бібліотек, а значить, вони не ма-
ють права вільно використовувати книжкові 
твори. Для надання охоронюваних творів у 
тимчасове безоплатне користування своїм ко-
ристувачам позначені бібліотеки повинні ук-
ласти ліцензійні договори з правовласниками, 
які передбачають право використання відпо-
відних творів шляхом надання їх у тимчасове 
безоплатне користування. Грошовими кошта-
ми, необхідними не тільки для комплектуван-
ня бібліотечних фондів, а й сплати винагород 
правовласникам, позначені види бібліотек, як 
правило, не володіють, в той час як обслуго-
вують такі незахищені верстви населення, як 
учнів, осіб, які перебувають на лікуванні в лі-
карнях, і т.п. [21, с. 155]. Поряд з наданням у 
тимчасове безоплатне користування оригіна-
лів і примірників творів, у тому числі примір-
ників творів в електронній формі виключно 
в приміщенні бібліотеки чи архіву, бібліоте-
ки розвинених зарубіжних країн активно ви-
користовують і інші форми обслуговування 
користувачів, які в більшій мірі відповідають 
сучасному рівню розвитку технологій і збіль-
шеним потребам населення. Йдеться про на-
дання в тимчасове безоплатне користування 
примірників творів в електронній формі поза 
приміщенням бібліотеки шляхом запису тво-

ру на пристрої користувача бібліотеки (план-
шеті, смартфоні і т.п.), а також про тимчасове 
надання доступу до твору в електронній фор-
мі через Інтернет. 

Тимчасове надання доступу до твору в 
електронній формі через Інтернет. Даний 
спосіб бібліотечного обслуговування широко 
поширений в США, а також приймає значні 
масштаби в країнах ЄС. Його актуальність 
для громадян України не підлягає сумніву 
[22]. При наданні доступу до літературного 
твору в електронній формі через Інтернет бі-
бліотека використовує твір шляхом доведен-
ня його до загального відома, а не надання в 
тимчасове безоплатне користування, в зв’яз-
ку з цим підстави для вільного використання 
твору відсутні [21, с. 155]. Отже, для надання 
зазначеної послуги користувачам бібліотека 
повинна укласти ліцензійні договори з пра-
вовласниками всіх охоронюваних творів, які 
передбачається використовувати зазначеним 
способом. В даному випадку доцільно закрі-
пити в нормативному порядку обмеження ви-
ключного права на книжкову інформацію на 
користь бібліотек і архівів. Метою обмеження 
є забезпечення публічного інтересу в розши-
ренні доступу до культури і сприяння науко-
вим дослідженням. 

Обмеження виключного права повин-
ні еволюціонувати разом з технологічними 
перетвореннями, мінливими потребами су-
спільства, щоб забезпечувати баланс інтере-
сів правовласників і користувачів в умовах, 
що змінилися соціально-економічних умовах. 
При цьому не обмежене додатковими умовами 
вільне використання бібліотеками та архівами 
творів шляхом доведення їх до загального ві-
дома може перешкодити використанню твору 
аналогічним способом самим правовласни-
ком, тим самим істотно порушивши його май-
нові інтереси. Для досягнення балансу інте-
ресів правовласників і бібліотек, що надають 
доступ до творів в електронній формі через 
Інтернет, в світовій практиці застосовуються 
обмеження, що імітують перешкоди, властиві 
надання в тимчасове безоплатне користуван-
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ня бібліотеками творів в матеріальній формі 
[21, с. 156]. 

Найбільш оптимальними видаються такі: 
1) обмежений термін доступу; 2) застосуван-
ня моделі «один примірник твору в електро-
нній формі – один користувач бібліотеки» в 
один і той же період часу, – слід відзначити, 
що доступ до творів в електронній формі по-
винен надаватися тільки користувачам бібліо-
теки (архіву); 3) застосування «ембарго», «пе-
ріоду очікування», тобто витікання певного 
терміну з моменту введення твори в цивіль-
ний оборот до моменту надання доступу до 
нього бібліотеками, – тривалість такого термі-
ну підлягає обговоренню, але згідно з даними 
економічних досліджень основну майнову ви-
году від поширення твори (75% стосовно до 
літературних творів) правовласник отримує 
протягом перших шести місяців з моменту 
введення його в цивільний оборот; 4) заохо-
чення придбання творів на ринку, зокрема, 
шляхом приміщення гіперпосилань на сайти 
осіб, законно поширюють екземпляри творів, 
за умови забезпечення захисту персональних 
даних користувачів бібліотеки. 

Доступ до книжкової інформації у вигляді 
наукових творів в електронній формі може на-
даватися бібліотеками без врахування обме-
жень з метою заохочення науково-дослідної 
діяльності. Книжкова інформація в електро-
нній формі, до якої бібліотеки забезпечують 
доступ через Інтернет, має бути забезпечена 
технічними засобами захисту, що здійснюєть-
ся шляхом вбудовування відповідного файлу 
в «електронну книгу» [23]. Технічні засоби 
захисту повинні запобігати подальшому ство-
рення копій творів, їх передачу, друк, а також 
повинні забезпечувати реалізацію принципу 
обмеженого терміну доступу, роблячи твір не-
доступним після його закінчення [21, с. 157]. 

Обов’язок забезпечення творів в електро-
нній формі технічними засобами захисту слід 
покласти на бібліотеки та архіви як бенефіціа-
рів виключення, тобто суб’єктів вільного вико-
ристання творів. Зазначені обмеження, вклю-
чаючи технічні засоби захисту, дозволяють не 

допустити заміщення придбання примірників 
твору доступом до нього, що надаються біблі-
отеками (архівами) [23]. Таким чином, еволю-
ція бібліотечного обслуговування, наступна 
за технологічним розвитком і зростаючими 
потребами населення, вимагає доповнення 
випадків вільного використання книжкової 
інформації бібліотеками та архівами. Йдеться 
про надання зазначеним суб’єктам, які не пе-
реслідують мети одержання прибутку, права 
без згоди автора або іншого власника автор-
ських прав і без виплати винагороди доводи-
ти твору до загального відома з урахуванням 
умов, зазначених вище [21, с. 157].

Обмеження виняткового права на твір за-
кріплює конкретні і вичерпно визначені ви-
падки надання бібліотекам і архівам права 
вільно створювати поодинокі копії їхніх при-
мірників творів, у тому числі в електронній 
формі. У сферу обмеження включений порів-
няно вузьке коло цілей, а саме збереження, в 
тому числі із випередженням відновлення і 
заміна, а також забезпечення доступності для 
користувачів, включаючи випадки «техно-
логічного старіння» носіїв. Дане виняток не 
дозволяє бібліотекам в повному обсязі відпо-
відати темпам технологічного розвитку, ево-
люціонувати потребам читачів. 

Акт оцифровки творів, що складають бі-
бліотечний фонд, у відриві від подальших 
видів їх використання, зокрема доведення до 
загального відома, сам по собі не суперечить 
звичайному використанню творів [21, с. 158].

Призначений для користувача контент – 
об’єкт, створений без мети одержання при-
бутку на основі одного або кількох творів, що 
охороняються шляхом їх зміни (доповнення, 
скорочення, з’єднання, в тому числі створен-
ня зв’язку між двома раніше існували твора-
ми і т.п.) і доведений до загального відома. 
Подібний об’єкт може являти собою об’єкт, 
що охороняється результат інтелектуальної 
діяльності або не бути таким [24]. 

Користувачам необхідний більш легкий до-
ступ до охоронюваним творів і більша ясність 
щодо дозволених способів їх використання.  
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У зв’язку з цим більш логічною і доцільною є 
система обмеження виключного права на тво-
ри на користь користувачів, з виплатою вина-
городи правовласникам платформами в разі 
отримання останніми прибутку від викори-
стання користувацького контенту. Обмеження 
в залежності від ступеня зміни охоронюваних 
творів, на підставі яких створюється призна-
чений для користувача контент, підлягають 
такі правові можливості, що становлять зміст 
виключного права: відтворення, переробка, 
доведення до загального відома [19, с. 22]. 
Вичерпний перелік обмежень виняткового 
права не дозволяє «йти в ногу» зі стрімким 
рівнем технологічного розвитку [21, с. 159]. 
Звідси в європейських колах звучать заклики 
«відкрити» коло обмежень виняткового права 
на книжкову інформацію. Безумовно, введен-
ня положення, аналогічного американській 
доктрині «fair use», може стати кардинальним 
кроком. 

На закінчення хотілося б відзначити, що 
цифрова революція формує цифрове суспіль-
ство, в якому необхідно розвивати новий клас-
тер надання цифрових послуг, що є об'єктами 
як інтелектуальної власності, так і інформа-
ційного права. Таким чином, вважаємо за не-
обхідне законодавче закріплення форм і спо-
собів використання цифрових технологій, а 
також обмежень використання окремих циф-
рових технологій до процесу забезпечення 
доступу до інформації до книжкової інформа-
ції у бібліотечній сфері з метою недопущення 
втрати унікальної бібліотечної інформації та 
захисту її цілісності та достовірності. 

Висновки
Право регулює інформаційні відносини 

в області книжкової справи за допомогою:  
1) встановлення певних обмежень свободи ін-
формації; 2) забезпечення захисту обмежень 
правовими рамками свободи інформації від 
зловживання і обмеження; 3) встановлення і 
реалізації відповідальності за вчинення зазна-
чених порушень.

Книговидавництво є потужною інформа-
ційною системою, яка розглядається з позиції 

системного підходу як сукупність структур, 
об'єднаних у цілісне утворення, відмітною 
ознакою якого є наявність інформаційних 
властивостей і нових інтегративних якостей. 

У книговидавничій сфері відбувається змі-
шання порядку доступу до інформації, яка не 
містить будь-якої таємниці, але доступ до якої 
обмежується або забороняється, і власне ін-
формації обмеженого доступу, де міститься 
відомості, що становлять комерційну, служ-
бову та іншу таємницю, на яку законодавчо 
поширюється режим конфіденційності. 

Інформація, що акумульована у книжкових 
виданнях, створюється авторами, перетворю-
ється у вигляді книжкової продукції видавни-
цтвами, поширюється книгорозповсюджува-
чами та бібліотечними закладами, при цьому 
останні також виконують завдання щодо її 
збереження відповідно до їхніх функцій для 
реалізації права громадянина на доступ до ін-
формації. 

Окремо функціонує й інша інформація у 
книжковій сфері для службового користу-
вання. Визначено, що до таких відносяться 
книговидавнича інформація та бібліотечна 
інформація, оскільки ці види призначені для 
службового користування у книговидавничій 
та бібліотечній сферах відповідно.

Важливим видом службової інформації у 
бібліотечній сфері, на яку поширюється ре-
жим конфіденційності, є персональні дані 
користувачів та працівників бібліотек, що 
збираються й обробляються бібліотекою на 
підставі положень чинного законодавства за 
їх письмової згоди на підставі договору, в об-
сязі, на термін і тільки в тій мірі, яка необхід-
на для виконання цілей, завдань і функцій, що 
стоять перед бібліотекою. 

Пропонується для обговорення положен-
ня, згідно з яким вільне використання книж-
кової інформації буде допускатися не тільки у 
випадках, прямо передбачених законодавцем, 
а й інших аналогічних випадках, якщо таке не 
суперечить звичайному використанню твору 
і не зачіпає необґрунтовано майнові інтереси 
правовласників. Подібне виключення було 
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б застосувати до видів використання, які не 
охоплюються закріпленими в нормативному 
порядку винятками, але щодо яких мають міс-
це вагомі причини для виключення їх зі сфери 
контролю правовласника. 

Важливим завданням щодо удосконалення 
механізмів правового забезпечення розповсю-
дження та зберігання книжкової інформації є 
створення спеціалізованого інформаційного 
центру та інформаційної системи для ефек-

тивної комунікації між усіма учасниками 
книжкової галузі, оперативного доведення 
книжкової продукції до споживача.

Обмеження доступу до книжкової інфор-
мації, як правило (за винятком відомостей, що 
містять державну таємницю, режим доступу 
до якої законодавчо визначено), базується на 
локальних актах бібліотек, в ряді випадків су-
перечить положенням Закону України «Про 
бібліотечну справу».

Анотація
У статті досліджено акутальні проблеми правового регулювання доступу до книжкової ін-

формації. Предметом публікації є система правового регулювання інформаційних відносин у 
книговидавничій сфері. Мета статті – охарактеризувати особливості правового регулювання 
вільного та обмеженого доступу до книжкової інформації у цифрових умовах. Методологічна 
основа – системне застосування загальнонаукових та спеціальних методів і прийомів пізнан-
ня. Охарактеризовано наявність особливих внутрішніх та зовнішніх суб’єктів відносин, що 
виникають з приводу доступу до книжкових інформаційних ресурсів, які характеризуються 
унікальним набором прав і повноважень. Окрема увага привернута до аналізу законодавчих 
положень з приводу обмеження або повного припинення ввезення в Україну книг з держави- 
агресора, а також з тимчасово окупованої території України.

У висновках сформульовано, що у книговидавничій сфері відбувається змішання порядку 
доступу до інформації, яка не містить будь-якої таємниці, але доступ до якої обмежується або 
забороняється, і власне інформації обмеженого доступу, де міститься відомості, що станов-
лять комерційну, службову та іншу таємницю, на яку законодавчо поширюється режим конфі-
денційності. Запропоновано закріпити в нормативному порядку обмеження виключного права 
на книжкову інформацію на користь бібліотек і архівів. Обґрунтовано, що важливим видом 
службової інформації у бібліотечній сфері, на яку поширюється режим конфіденційності, є 
персональні дані користувачів та працівників бібліотек, що збираються й обробляються біблі-
отекою на підставі положень чинного законодавства за їх письмової згоди на підставі договору, 
в обсязі, на термін і тільки в тій мірі, яка необхідна для виконання цілей, завдань і функцій, що 
стоять перед бібліотекою.

Ключові слова: бібліотечні ресурси, інформаційні відносини, електронна бібліотека, книж-
кова інформація, книговидавнича сфера, правове регулювання.

Aheienko T.M. Features of legal regulation of access to book information: restrictions and 
innovations

Summary
The article examines the current problems of legal regulation of access to book information. The 

subject of the publication is the system of legal regulation of information relations in the field of book 
publishing. The purpose of the article is to characterize the features of legal regulation of free and 
limited access to book information in digital conditions. Methodological basis – the systematic use of 
general and special methods and techniques of cognition. The presence of special internal and exter-
nal subjects of relations arising from access to book information resources, which are characterized 
by a unique set of rights and powers, is characterized. Particular attention is paid to the analysis of 
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legislative provisions on the restriction or complete cessation of imports into Ukraine of books from 
the aggressor state, as well as from the temporarily occupied territory of Ukraine.

The conclusions state that in the field of book publishing there is a mixture of access to information 
that does not contain any secrets, but access to which is restricted or prohibited, and actually restrict-
ed information, which contains information that constitutes a commercial, official and other secret, 
which is legally covered by the confidentiality regime. It is proposed to enshrine in the normative 
order restrictions on the exclusive right to book information in favor of libraries and archives. It is 
substantiated that an important type of official information in the library area covered by the confi-
dentiality regime is the personal data of library users and employees collected and processed by the 
library on the basis of current legislation with their written consent on the basis of contract, volume, 
term and only to the extent necessary to fulfill the goals, objectives and functions facing the library.

Key words: library resources, information relations, electronic library, book information, book 
publishing, legal regulation. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРИТЯГНЕННЯ СУДДІ  
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Постановка проблеми. Поряд з завдан-
ням щодо формування нового професійного 
суддівського корпусу, здатного неупереджено 
у законному порядку вирішувати судові спо-
ри та виносити справедливі судові рішення, 
не менш важливим питанням є контроль за 
діяльністю суддів, вжиття ефективних заходів 
юридичної відповідальності за порушення 
в їх діяльності та встановлення ефективних 
та справедливих мір такої відповідальності. 
Дисциплінуючим впливом на суддю за ре-
зультатами його відходження від служіння 
закону є дисциплінарна відповідальність, за-
стосування якої має бути об’єктивним, неупе-
редженим, оперативним та об’єктивним. Сама 
процедура притягнення судді до дисциплінар-
ної відповідальності повинна здійснюватись 
на принципах законності, відкритості, об’єк-
тивності, неупередженості та встановлення 
об’єктивної істини. Гарантією забезпечення 
дотримання даних принципів є належне регу-
лювання цієї процедури на рівні закону. 

Аналіз нормативно-правових засад регу-
лювання процедури притягнення судді до 
дисциплінарної відповідальності свідчить 
про те, що процедура притягнення судді до 
дисциплінарної відповідальності, яка здійс-
нюється Дисциплінарними палатами Вищої 
ради правосуддя (далі – ВРП) є недосконалою 
в деякій мірі закритою, чому свідчить той 
факт, що рішення ВРП щодо застосування до 
судді дисциплінарної відповідальності доволі 
часто стають предметом оскарження в судді.

Так, дані офіційної статистики притягнен-
ня суддів до дисциплінарної відповідальності 

вказують на те, що у 2020 році із 14 внесен-
ня Дисциплінарними палатами Вищої ради 
правосуддя подання про звільнення судді з 
посади, 5 рішень були оскаржені до суду на 
предмет порушення процедури притягнення 
до відповідальності [1].

Вочевидь, що питання ефективності пра-
вового регулювання процедури притягнення 
судді до дисциплінарної відповідальності є 
нагальними та таким, що потребує наукового 
аналізу. У зв’язку з цим, на виконання завдань 
дослідження в межах даної статті нами буде 
поставлено та здійснено спробу вирішення 
наступних завдань: визначення стану пра-
вового регулювання процедури притягнення 
судді до дисциплінарної відповідальності, ви-
значено їх вади та запропоновано окремі про-
позиції щодо її удосконалення.

Виклад основних положень. Аналіз пра-
вових актів, які в тій чи іншій мірі регулюють 
процедуру притягнення судді до дисциплі-
нарної відповідальності в Україні дає можли-
вість виокремити основні з них.

Конституція України  в якій закріплено: в 
статті 126 гарантії незалежності і недотор-
канності судді, які гарантуються Конститу-
цією і законами України, однією з яких є те, 
що суддю не може бути притягнуто до відпо-
відальності за ухвалене ним судове рішення, 
за винятком вчинення злочину або дисциплі-
нарного проступку, а також те, що підставами 
для звільнення судді є порушення суддею ви-
мог щодо несумісності та вчинення істотного 
дисциплінарного проступку, грубе чи систе-
матичне нехтування обов'язками, що є несу-
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місним зі статусом судді або виявило його не-
відповідність займаній посаді [2].

Основним нормативним актом, який на 
законодавчому рівні визначає підстави та 
регулює процедуру притягнення судді до 
дисциплінарної відповідальності є Закон 
«Про судоустрій та правовий статус суддів»  
(далі – Закон) [3] Розділом VI даного Закону 
визначено: 

1) підстави дисциплінарної відповідаль-
ності суддів у ст. 106, а саме: допущення 
суддею поведінки,яка порочить звання судді 
або підриває авторитет правосуддя, зокре-
мав питаннях моралі, чесності, непідкупнос-
ті, відповідності способу життясудді його 
статусу, дотримання іншихнорм суддівської 
етики та стандартівповедінки, які забезпечу-
ють суспільнудовіру до суду, вияв неповаги 
до іншихсуддів, адвокатів, експертів, свідків 
чиінших учасників судового процесу;нена-
дання інформації або наданнязавідомо недо-
стовірної інформації назаконну вимогу члена 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України  
(далі – ВККСУ) та/або члена Вищої радипра-
восуддя (далі – ВРП), у тому числі не додер-
жання встановлених законом строків надання 
інформації тощо. При цьому законодавець за-
значає, що скасування або зміна судового рі-
шення не має наслідком дисциплінарної від-
повідальності судді, який брав участь в його 
ухваленні, крім випадків, коли скасоване або 
змінене рішення ухвалено внаслідок умис-
ного порушення норм права чи неналежного 
ставлення до службових обов’язків;

2) особливості звернення з дисциплінар-
ною скаргою щодо судді. Відповідно до ст. 107 
Закону право на звернення з такою скаргою 
має будь-яка особа; при цьому громадяни здій-
снюють зазначене право особисто чи через 
адвоката, юридичні особи – через адвоката, 
органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування – через своїх керівників або 
представників, Комісія з питань доброчесно-
сті та етики – через її голову або членів комісії;

3) компетенцію органу, який здійснює дис-
циплінарне провадження щодо судді. Відпо-

відно до ст. 108 Закону таким органом є ВРП, 
що здійснює відповідне провадження у по-
рядку, закріпленому у Главі 4 та інших поло-
женнях Закону України «Про Вищу раду пра-
восуддя»;

4) перелік дисциплінарних стягнень сто-
совно судді та особливості їх застосування 
(ст. 109 Закону): попередження; догана – з 
позбавленням права на отримання доплат до 
посадового окладу судді протягом одного мі-
сяця; сувора догана – з позбавленням права на 
отримання доплат до посадового окладу судді 
протягом трьох місяців; подання про тимчасо-
ве (від одного до шести місяців) відсторонен-
ня від здійснення правосуддя – з позбавлен-
ням права на отримання доплат до посадового 
окладу судді та обов’язковим направленням 
судді до Національної школи суддів України 
для проходження курсу підвищення кваліфі-
кації, визначеного органом, який здійснює 
дисциплінарне провадження щодо суддів, та 
подальшим кваліфікаційним оцінюванням 
для підтвердження здатності судді здійсню-
вати правосуддя у відповідному суді; подання 
про переведення суддідо суду нижчого рівня; 
подання про звільнення судді з посади;

5) особливості погашення дисциплінарного 
стягнення. Відповідно до ст. 110 Закону пога-
шення дисциплінарного стягнення має місце 
після спливу 6 місяців дисциплінованого ви-
конання трудових обов’язків; у разі накладен-
ня дисциплінарного стягнення у виді догани –  
після спливу 12 місяців дисциплінованого ви-
конання трудових обов’язків; у разі накладен-
ня дисциплінарного стягнення у виді суворої 
догани – після спливу 18 місяців дисциплі-
нованого виконання трудових обов’язків; у 
разі накладення дисциплінарного стягнення 
у виді подання про тимчасове відсторонення 
судді – після спливу 24 місяців дисциплінова-
ного виконання трудових обов’язків, а також 
за умови успішного проходження курсу під-
вищення кваліфікації, подальшого підтвер-
дження здатності здійснювати правосуддя у 
відповідному суді за результатами кваліфіка-
ційного оцінювання; у разі накладення дисци-
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плінарного стягнення у виді подання про пе-
реведення судді до суду нижчого рівня – після 
спливу 36 місяців дисциплінованого виконан-
ня трудових обов’язків;

6) оскарження рішення у дисциплінарній 
справі стосовно судді. Відповідно до ст. 111 
Закону суддя може оскаржити рішення про 
притягнення йогодо дисциплінарної відпові-
дальностіз підстав та у межах спеціального 
порядку, що врегульовується положеннями 
Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

До системи нормативних актів, які визна-
чають процедури притягнення судді до дис-
циплінарної відповідальності слід віднести:

Закон України «Про Вищу раду правосуд-
дя» [4], який в ст. 3 визначає, що одним із 
повноважень ВРП є забезпечення здійснення 
дисциплінарним органом дисциплінарного 
провадження щодо судді, а главою 4 розді-
лу 2 Закону регулюється порядок здійснення 
дисциплінарного провадження щодо судді 
Дисциплінарними палатами ВРП, яке вклю-
чає: попереднє вивчення матеріалів, що ма-
ють ознаки вчинення суддею дисциплінар-
ного проступку, та прийняття рішення про 
відкриття дисциплінарної справи або відмову 
у її відкритті; розгляд дисциплінарної скарги 
та ухвалення рішення про притягнення або 
відмову в притягненні судді до дисциплінар-
ної відповідальності. Главою 5 цього Закону 
визначено також порядок розгляду скарг на 
рішення про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності судді. Тут же в статті 52 ви-
значено порядок оскарження рішення ВРП, 
ухваленого за результатами розгляду скарги 
на рішення Дисциплінарної палати.

Порядок здійснення дисциплінарного про-
вадження, який затверджений постановою Ка-
бінету Міністрів Українивід 4 грудня 2019 р. 
№ 1039 [5], який визначає процедуру здійс-
нення дисциплінарними комісіями з розгляду 
дисциплінарних справ (далі – дисциплінарна 
комісія) дисциплінарних проваджень стосов-
но державних службовців та поширюється 
на суддів, зокрема ним визначено такі стадії 
даної процедури: прийняття рішення про по-

рушення дисциплінарного провадження; фор-
мування дисциплінарної комісії та її склад; 
визначення повноважень дисциплінарної 
комісії; визначення основних засад роботи 
дисциплінарної комісії; формування дисци-
плінарної справи; прийняття рішення за ре-
зультатами розгляду дисциплінарної справи.

Аналіз правових засад процедури накла-
дення дисциплінарних стягнень, адміністра-
тивних процедур, порівняно із положеннями 
законодавства, що регламентує порядок дис-
циплінарного провадження стосовно суддів, 
зокрема ст. 131 Конституції України, розд. 1, 
гл. 4 розд. 2 Закону України «Про Вищу раду 
правосуддя» 17 від 21.12.2016 № 1798-VIII, 
ст. ст. 107, 108, 111 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016  
№ 1402-VIII, дозволяє виділити такі визначні 
особливості вказаного провадження, що відо-
бражають незалежність суддів як основу його 
правового статусу: 

а) здійснення вказаного провадження спе-
цифічним суб’єктом, із особливим порядком 
утворення, функціонування;

б) наявність особливих положень щодо 
звернення до суб’єктів дисциплінарного 
провадження (необхідність чіткого зазначен-
ня фактичних даних, що свідчать про вчи-
нення суддею дисциплінарного проступку  
(ч. 4 ст. 107 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII); 
можливість притягнення окремих категорій 
заявників до відповідальності за подання не-
обґрунтованої дисциплінарної скарги (ч. 6 
ст. 107 цього Закону); можливість перевірки 
справжності підпису особи-скаржника (ч. 7 
ст. 107 цього Закону); можливість залишення 
без розгляду скарг особи на підставі неодно-
разового подання нею очевидно безпідстав-
них дисциплінарних скарг (ч. 8 ст. 107 цього 
Закону); 

в) наявність процедури попередньої пере-
вірки дисциплінарної скарги перед вирішенням 
питання щодо відкриття дисциплінарного про-
вадження (ст. 43 Закону України «Про Вищу 
раду правосуддя» від 21.12.2016 № 1798-VIII);
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г) визначення на рівні закону матеріалів, 
які мають бути враховані при підготовці спра-
ви до розгляду, а також деталізоване врегулю-
вання питань повідомлення судді, що якого 
розглядається справа, про час та місце її роз-
гляду (ст. 48 цього Закону);

д) визначення процесуальних прав учасни-
ків дисциплінарної справи, строків її розгля-
ду, положення про фіксацію перебігу розгля-
ду справи (ч. 8, 9, 13 ст. 49 цього Закону); 

е) визначення на рівні закону вимог щодо 
рішення у дисциплінарній справі, зокрема 
вимог щодо: порядку його ухвалення та про-
голошення, вимог щодо оцінки встановлених 
відомостей, змісту судового рішення (ст. 50 
цього Закону); 

ж) визначення на рівні закону основних 
положень щодо оскарження рішення суб’єкта 
застосування дисциплінарної відповідально-
сті (ст. ст. 51-52 цього Закону).

На виконання завдань дослідження в ме-
жах даної статті, з урахуванням аналізу пра-
вових засад процедури притягнення судді до 
дисциплінарної відповідальності в Україні та 
виявлення її вад, а також пропозиції щодо її 
удосконалення висловлених науковою спіль-
нотою та практиками, спробуємо узагальнити 
та запропонувати окремі авторські пропози-
ції щодо удосконалення правових засад такої 
процедури:

В Законі «Про судоустрій та правовий ста-
тус суддів» в розділі VI необхідно: уточнити 
нормативну підставу, на основі якої суддя 
притягується до дисциплінарної відповідаль-
ності, а також окреслити нормативні застере-
ження щодо: меж тлумачення дисциплінова-
ної та недисциплінованої поведінки суддів в 
Україні, які мають бити напрацьовані в рішен-
нях Ради суддів України та Вищої ради пра-
восуддя з урахуванням практики притягнення 
суддів до дисциплінарної відповідальності; 
визначити коло обмежень для судді, яке пе-
редбачає застосування такого дисциплінарно-
го стягнення як попередження; передбачити 
можливість участі громадськості в процедурі 
дисциплінарного провадження щодо судді в 

тому числі засобом онлайн доступу та тран-
сляції цієї процедури в обмеженому форматі 
доступу.

В Законі «Про Вищу раду правосуддя» до-
цільно: в главі 4 «Дисциплінарне проваджен-
ня щодо суддів» скоротити термін розгляду 
Дисциплінарною палатою дисциплінарної 
справи щодо судді з дев’яносто днів з дня її 
відкриття до одного місяця з продовженням 
такого терміну на 15 днів, що буде відпові-
дати принципу оперативності, економічності 
та невідворотності стягнення та буде відпо-
відати термінам розгляду скарг громадян, 
визначеним Законом України «Про звернен-
ня громадян» [6]; в главі 5 «Розгляд скарг на 
рішення про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності судді» в статті 51 виключити 
положення абзацу 2 частини першої стосовно 
необхідності отримання дозволу на оскар-
ження рішення Дисциплінарної палати у дис-
циплінарній справі до Вищої ради правосуддя 
у Дисциплінарній палаті, що невілює прин-
ципи процедури оскарження рішень органів 
публічної влади; в статті 52 усунути поняття 
виключності підстав за яких Рішення Вищої 
ради правосуддя, ухвалене за результатами 
розгляду скарги на рішення Дисциплінарної 
палати, може бути оскаржене, оскільки таке 
рішення приймається судом у порядку та за 
підстав визначених Кодексом адміністратив-
ного судочинства України [7].

Встановити, що звільнення судді з посади 
у зв’язку із: порушенням ним вимог щодо не-
сумісності; незгодою на переведення до іншо-
го суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, 
в якому суддя обіймає посаду; порушенням 
обов'язку підтвердити законність джерела по-
ходження майна – є не заходами юридичної 
(зокрема, дисциплінарної) відповідальності, а 
наслідком невідповідності конкретного судді 
вимогам, що до нього висуваються. Отже їх 
слід виключити з переліку дисциплінарних 
стягнень для судді.

Встановлено необхідність прийняття за-
конодавчого акту, який би комплексно регла-
ментував підстави, процесуальних порядок, 
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строки та стадії притягнення судді до дис-
циплінарної відповідальності та застосуван-
ня до судді заходів заохочення (наприклад, 
Дисциплінарного статуту суддів), положення 
якого усунули б розбіжності відповідних по-
ложень Законів «Про судоустрій та правовий 
статус суддів» та «Про Вищу раду правосуд-
дя» стосовно процедур притягнення судді до 
дисциплінарної відповідальності.

Потребує розроблення Положення про 
Дисциплінарні палати ВРП, в якому мають 
бути прописані права та обов’язки її членів, 
підстави та процедури відводу та самовідво-
ду, процедури прийняття ними рішень сто-
совно притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності, підстави та порядок оскар-
ження їх рішень та відсторонення від вико-
нання службових обов’язків.

Висновок. В підсумку слід зауважити, що 
це лише частина пропозиції, урахування яких 
може удосконалити систему правових та ор-
ганізаційних засобів процедури притягнення 
судді до дисциплінарної відповідальності в 
Україні та приведе національне законодавство 
у відповідність до міжнародних стандартів 
судочинства та судового захисту прав і свобод 
особи та має стати частиною правової політи-
ки держави, спрямованої на захист конститу-
ційних прав громадян та гарантій дотримання 
принципу недоторканості судді.

Анотація
Стаття роз'яснює правові підстави процедури притягнення судді до дисциплінарної відпові-

дальності, виявляє їх недоліки та пропонує деякі пропозиції щодо її вдосконалення.
Для виконання завдань дослідження в рамках цієї статті з урахуванням аналізу правових 

основ процедури притягнення судді до дисциплінарної відповідальності в Україні та виявлен-
ня її недоліків, а також пропозицій щодо її вдосконалення, висловлених науковими спільноти 
та практики, деякі авторські пропозиції щодо вдосконалення правової бази таких процедур, 
зокрема: Закон «Про судоустрій та правовий статус суддів» має передбачати можливість участі 
громадськості у процедурі дисциплінарного провадження щодо судді, у тому числі шляхом 
онлайн -доступу та трансляції цієї процедури в обмеженому форматі; у Законі «Про Вищу раду 
правосуддя» доцільно скоротити строк розгляду Дисциплінарною палатою дисциплінарної 
справи щодо судді з дев'яноста днів з дня її відкриття до одного місяця з продовженням такого 
строку на 15 дні; щодо доцільності прийняття законодавчого акта, який би всебічно регулював 
підстави, процедурну процедуру, строки та етапи притягнення судді до дисциплінарної відпо-
відальності та застосування до судді заходів заохочення (наприклад, Дисциплінарного статуту 
суддів), що виключало б відмінності у відповідних положеннях Закону про статус суддів» та 
«Про Вищу раду юстиції» щодо процедур притягнення судді до дисциплінарної відповідаль-
ності.

Ключові слова: дисциплінарна відповідальність, дисциплінарна процедура (провадження), 
процедура (провадження) щодо притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, норма-
тивно-правове регулювання.

Bondarchuk R. A. Legal regulation of the procedure for bringing a judge to disciplinary 
responsibility, its defects and ways of improvement

Summary
The article clarifies the legal basis for the procedure of bringing a judge to disciplinary responsi-

bility, identifies their shortcomings and offers some suggestions for its improvement.
In order to fulfill the tasks of the research within this article, taking into account the analysis of 

the legal basis of the procedure of bringing a judge to disciplinary responsibility in Ukraine and 
identifying its shortcomings, as well as proposals for its improvement expressed by the scientific 
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community and practices, some author's proposals for improving the legal basis of such procedures, 
in particular: the Law “On the Judiciary and the Legal Status of Judges” should provide for the pos-
sibility of public participation in the procedure of disciplinary proceedings against a judge, including 
by means of online access and broadcasting of this procedure in a limited format; in the Law "On 
the High Council of Justice" it is expedient to reduce the term of consideration by the Disciplinary 
Chamber of a disciplinary case against a judge from ninety days from the date of its opening to one 
month with extension of such term by 15 days; on the expediency of adopting a legislative act that 
would comprehensively regulate the grounds, procedural procedure, terms and stages of bringing a 
judge to disciplinary responsibility and application of incentive measures to a judge (for example, the 
Disciplinary Statute of Judges), which would eliminate differences in the relevant provisions of the 
Laws status of judges ”and“ On the High Council of Justice ”regarding the procedures for bringing a 
judge to disciplinary responsibility.

Key words: disciplinary responsibility, disciplinary procedure (proceedings), procedure (proceed-
ings) on bringing a judge to disciplinary responsibility, normative-legal regulation.
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ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НА РИНКУ 
НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Зростання економічних правопорушень, 
корупції, що відбулося практично в усіх сфе-
рах господарювання, завдає непоправної 
шкоди розвитку суспільства та держави. За-
значене негативно впливає на формування та 
діяльність органів державної влади, підриває 
довіру громадян до неї, до авторитету демо-
кратичних інститутів і цінностей, а зрештою –  
загрожує національній безпеці України, ви-
кликаючи занепокоєння громадськості та 
міжнародних експертів. 

Соціально-економічний розвиток держа-
ви обумовлює потребу забезпечення безпеки 
на ринку фінансових послуг. Особливу увагу 
слід приділяти захисту приватних інвесторів, 
оскільки пересічні громадяни здебільшого 
мають незначний досвід вкладання своїх ко-
штів та обмежені можливості щодо віднов-
лення порушених прав. Загостренню ситуації 
на фінансовому ринку незалежної України 
сприяли економічні диспропорції на старті 
ринкових реформ, послаблення системи дер-
жавного регулювання і контролю, недоскона-
лість правової бази та інші об’єктивні чинни-
ки. У поєднанні з утратою довір’я населення 
до інститутів влади це створило передумови 
для поширення різних виявів фінансового ша-
храйства під прикриттям трастових компаній, 
інвестиційних фондів та інших небанківських 
фінансово-кредитних установ [1, с. 39].

Забезпечення безпеки на ринку небанків-
ських фінансових послуг виступає одним з 
пріоритетних напрямів національної безпеки 
у фінансовій сфері. Фінансові інститути під-
даються низці ризиків, які притаманні еконо-

міці: інвестиційному, валютному, кредитному, 
процентному, інфляційному, податковому та 
ін. Політика управління фінансовими ризика-
ми повинна скласти основу стратегії розвитку 
фінансового сектору і включати розробку сис-
теми заходів щодо виявлення і попередження 
високих ризиків та негативних наслідків, зу-
мовлених ними [2, с. 55].

Відповідно до Концепції забезпечення на-
ціональної безпеки у фінансовій сфері від 
15 серпня 2012 р. [3] національна безпека у 
фінансовій сфері включає питання безпеки в 
бюджетній сфері, у сфері управління держав-
ним боргом, гарантованим державою боргом 
та боргом корпоративного сектору, податковій 
сфері, сфері фінансів реального сектору еко-
номіки, банківській сфері, сфері валютного 
ринку та у сферах функціонування фондово-
го ринку та небанківського фінансового сек-
тору. Характерними ознаками національної 
безпеки у фінансовій сфері є збалансованість, 
стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, 
здатність забезпечити ефективне функціону-
вання національної економіки та економічне 
зростання держави. Проблемою, яка потре-
бує розв’язання, є недостатньо ефективне за-
стосування механізмів, спрямованих на ней-
тралізацію, мінімізацію впливу та усунення 
явищ і чинників, що призводить до створення 
зовнішніх та внутрішніх загроз безпеці у фі-
нансовій сфері.

Загалом фінансова безпека є складовим 
елементом економічної безпеки держави. 
Сьогодні існує три підходи до визначення 
економічної безпеки, а саме: функціональний, 
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системно-забезпечувальний (або інституці-
ональний) та комбінаційний (комплексний)  
[4, с. 46]. Зважаючи на окреслену вище пози-
цію щодо визначення складовою частиною 
економічної безпеки фінансову безпеку, саме 
такі підходи можна виділити й при визначенні 
фінансової безпеки.

Щодо першого підходу – функціонального, 
то він ґрунтується на ідеї захищеності, тобто 
фінансову безпеку визначають як стан захи-
щеності. При цьому кожний автор додає влас-
ні характеристики цієї категорії. У межах пер-
шого підходу можна навести такі визначення 
дефініції фінансова безпека держави: 

стан захищеності життєво важливих ін-
тересів особи, суспільства та держави від 
внутрішніх і зовнішніх загроз у фінансовій  
сфері [5]; 

складова економічної безпеки, що харак-
теризує стан захищеності життєво важливих 
(ключових) інтересів держави, регіонів, під-
приємницьких структур та громадян у фінан-
совій сфері від впливу негативних чинників 
(загроз) [3]; 

захищеність фінансових інтересів держави 
та суб’єктів господарювання [6].

Відповідно до другого підходу – інсти-
туціонального, безпеку складних соціаль-
но-економічних систем розглядають у двох 
аспектах: як стан захищеності та як систему 
якостей будь-якого соціального цілого, що дає 
змогу йому, адаптуючись, змінюючи власні 
концепції, проекти, стратегії, поведінку, вну-
трішні параметри та структури, розвиватися 
в найскладніших умовах. Тобто наголошено 
не на створенні захисту, а на розвитку вну-
трішніх властивостей, які гарантують більш 
високий рівень безпеки [7, с. 10–11]. У межах 
зазначеного підходу фінансова безпека визна-
чається як: 

такий стан фінансово-кредитної сфери, 
який характеризується збалансованістю та 
якістю системної сукупності фінансових ін-
струментів, технологій і послуг, стійкістю до 
внутрішніх і зовнішніх негативних чинників 
(загроз), здатністю цієї сфери забезпечувати 

захист національних фінансових інтересів, 
достатні обсяги фінансових ресурсів для всіх 
суб’єктів господарювання та населення і зага-
лом – ефективне функціонування національ-
ної економічної системи і соціальний розви-
ток [8, с. 33–34]; 

стан фінансово-кредитної сфери країни, 
що характеризується стійкістю до зовнішніх 
і внутрішніх загроз, а також здатністю забез-
печувати стійкий економічний розвиток дер-
жави [9];

такий стан фінансової, грошово-кредитної, 
валютної, банківської, бюджетної й податко-
вої систем, який характеризується збалансо-
ваністю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 
негативних впливів, здатністю забезпечити 
ефективне функціонування національної еко-
номічної системи та її зростання [10, с. 45];

стан фінансів та фінансових інститутів, за 
якого досягається гарантований захист націо-
нальних економічних інтересів, гармонійний 
і соціально спрямований розвиток національ-
ної економіки, фінансової системи та всієї 
сукупності фінансових відносин і процесів 
у державі; готовність і здатність фінансових 
інститутів підтримувати соціально-політичну 
стабільність у суспільстві [11, с. 171];

захищеність інтересів держави у фінансо-
вій сфері, або такий стан бюджетної, податко-
вої та грошово-кредитної систем, що гарантує 
спроможність держави ефективно формувати, 
зберігати від надмірного знецінення та раці-
онально використовувати фінансові ресурси 
країни для забезпечення її соціально-еконо-
мічного розвитку й обслуговування фінансо-
вих зобов’язань [12, с. 12].

Таким чином, інституціональний підхід у 
визначенні сутності фінансової безпеки має 
найбільшу кількість прихильників. Водночас 
цим визначенням притаманна розгалуженість 
і намагання перелічити всі особливості фі-
нансових інтересів держави, які мають бути 
забезпеченими.

На основі доктринального тлумачення роз-
глядуваної дефініції можна запропонувати 
виокремлення ще одного підходу до її визна-
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чення – біхевіористського (поведінкового), 
тому що деякі автори дефініцію «фінансова 
безпека» розглядають з позиції домінантного 
значення її поведінкової характеристики, тоб-
то зміни свого стану залежно від зовнішнього 
впливу – діяльності держави та уповноваже-
них органів. У межах запропонованого підхо-
ду слід виділити такі визначення фінансової 
безпеки: 

забезпечення такого розвитку фінансової 
системи та фінансових відносин і процесів 
в економіці, за якого створюються необхідні 
фінансові умови для соціально-економічної 
та фінансової стабільності розвитку держави, 
збереження цілісності та єдності фінансової 
системи (у тому числі грошової, бюджетної, 
кредитної, податкової та валютної систем), 
успішного подолання внутрішніх і зовнішніх 
загроз держави у фінансовій сфері [13];

ужиття цілеспрямованого комплексу за-
ходів щодо фіскальної і монетарної політик 
з метою досягнення стабільності фінансової 
системи й створення сприятливого інвести-
ційного клімату [14];

створення умов стійкого, надійного функ-
ціонування фінансової системи країни, дер-
жави, регіону, що запобігають виникненню 
фінансової кризи, дефолту, деструкції фінан-
сових потоків, збої у забезпеченні основних 
учасників економічної діяльності фінансови-
ми ресурсами, порушення стабільності гро-
шового обігу [15].

Прихильники комплексного підходу фор-
мулюють визначення фінансової безпеки на 
підставі поєднання вищевикладених підходів. 
Зокрема, В. Бурцев зазначає, що фінансова 
безпека держави полягає в здатності держав-
них органів забезпечувати стійкість окремих 
інституцій (наприклад, економічного роз-
витку держави) і платіжно-розрахункової 
системи й основних фінансово-економічних 
параметрів, нейтралізувати вплив світових фі-
нансових криз і навмисних дій світових грав-
ців (держав, субдержавних угруповань тощо), 
тіньових (кланово-корпоративних, мондіа-
лістських, мафіозних тощо) структур на на-

ціональну економічну й соціально-політичну 
системи тощо [16, с. 51]. У запропонованому 
визначенні зроблено спробу перерахувати всі 
фактори, яких повинна забезпечити держава 
для досягнення фінансової безпеки. Але наве-
дене тлумачення терміна занадто громіздке та 
складне для сприйняття. Водночас В. В. Бур-
цев визначає фінансову безпеку через призму 
таких понять, як стан і діяльність. 

Е. С. Дмитренко зазначає, що фінансова 
безпека – це стан захищеності й забезпечення 
життєво важливих фінансових інтересів осо-
би, суспільства, держави чи окремих її адміні-
стративно-територіальних утворень правови-
ми, економічними, політичними, кадровими, 
інформаційними, науковими, оперативно-роз-
шуковими та іншими заходами як усередині 
держави, так і за її межами, що гарантує фі-
нансову незалежність України та захист її фі-
нансової системи від внутрішніх і зовнішніх 
загроз [5]. Таким чином, у наведеному визна-
ченні поєднано два підходи – функціональ-
ний та поведінковий (біхевіористський). Тому 
можна стверджувати, що Е. С. Дмитренко до-
тримується функціонально-біхевіористсько-
го підходу. Водночас він з часом змінив свій 
підхід із суто функціонального (у 2002 р.) на 
функціонально-біхевіористський (у 2009 р.). 
Це свідчить про зміну уявлень стосовно по-
няття фінансової безпеки, що відбувається з 
розвитком суспільних відносин.

У межах комплексного підходу найбільш 
розгорнуте визначення досліджуваної дефі-
ніції, що синтезує в собі й інституціональ-
ний підхід, і функціональний запропонував 
О. І. Барановський, який відстоює інституці-
онально-функціональний підхід до формулю-
вання фінансової безпеки [17, с. 28].

Отже, чітке законодавче визначення понят-
тя фінансової безпеки в офіційних докумен-
тах відсутнє. При тлумаченні зазначеної кате-
горії науковці або розглядають окремі аспекти 
фінансової безпеки, або пропонують занадто 
«розгорнуте» її тлумачення. Тобто єдиного 
визначення поняття «фінансова безпека» на 
сучасному етапі його вивчення не існує, про 
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що свідчать результати проведеного аналізу 
наукових розробок у цій сфері. Системати-
зувавши наукові погляди щодо категорії «фі-
нансова безпека», О. В. Тихонова пропонує 
виділяти ще один підхід у визначенні фінан-
сової безпеки – поведінковий (біхевіорист-
ський). Таким чином, на її думку, тлумачення 
дефініції «фінансова безпека» відбувається 
відповідно до одного з таких підходів: функ-
ціонального, інституціонального, біхевіо-
ристського та комплексного [18, с. 23].

Неоднозначність понятійного апарату при-
зводить до появи в науці різних точок зору. 
Але таке різноманіття підходів до визначен-
ня фінансової безпеки не свідчить про їх 
альтернативність. У межах кожного підходу 
є власні переконливі аргументи та пов’язані 
з цим переваги. Це дає змогу розглядати фі-
нансову безпеку з різних аспектів та для ви-
рішення окремих завдань за основу обирати 
той або інший погляд. З метою визначення 
кримінально-правових та кримінологічних 
засад забезпечення фінансової безпеки, на 
думку О. В. Тихонової, необхідно обрати 
біхевіористський методологічний підхід, тоб-
то визначати фінансову безпеку як систему 
забезпечення відсутності ризику ймовірного 
заподіяння неприпустимої шкоди фінансовій 
системі держави. Запропоноване можна об-
ґрунтувати тим, що криміналізація фінансової 
сфери держави, зумовлена зовнішніми й вну-
трішніми загрозами, перешкоджає надійному 
та стабільному функціонуванню фінансової 
системи держави. Водночас надійний захист 
від загроз, який забезпечують органи протидії 
криміналізації, сприяє стабільності фінансо-
вої системи та є фактором її захищеності від 
можливих загроз та небезпек [18]. 

Для вироблення засад фінансової безпеки 
держави необхідна не лише чіткість у визна-
ченні зазначеної категорії, а і її оптимальна 
структура. Проте в сучасній науці відсутній 
узагальнений підхід до структури фінан-
сової безпеки держави. Так, О. І. Баранов-
ський у складі фінансової безпеки виокрем-
лює валютну й бюджетну безпеку, безпеку 

інвестиційної діяльності, фінансову безпеку 
банків, безпеку страхового ринку, довірчого 
управління майном та фондового ринку [17]. 
Складові фінансової безпеки, запропонова-
ні М. М. Єрмошенком, подібні до визначе-
них О. І. Барановським, проте перший кожну 
складову розглядає з точки зору відповідно-
го сектора суспільних відносин. Отже, він 
виділяє безпеку грошово-кредитного, бю-
джетного, валютного, банківського, інвести-
ційного, фондового та страхового секторів. 
В. Т. Шлемко, аналізуючи фінансову безпеку, 
виділяє меншу кількість складових, а саме: 
фінансову, грошово-кредитну, валютну, бан-
ківську, бюджетну та податкову безпеку [10]. 

Розглядаючи основні елементи фінан-
сової безпеки, науковці розглядають такі 
складові елементи, як бюджетно-податко-
ва, фінансово-кредитна та валютна безпека. 
Так, фінансово-кредитна безпека на думку  
О. В.Тихонової [18], охоплює фінансову без-
пеку банків, безпеку інвестиційної діяльності, 
безпеку страхового та фондового ринків, а та-
кож безпеку у сфері недержавного пенсійного 
забезпечення. Таке поєднання обґрунтовуєть-
ся тим, що у всіх перерахованих напрямах іс-
нують подібні суспільні відносини – у сфері 
надання фінансових послуг. До ринку фінан-
сових послуг, відповідно до п. 6 ст. 1 Закону 
України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг», на-
лежать ринки банківських, страхових, інвес-
тиційних послуг, операції з цінними папера-
ми та інші види ринків, що забезпечують обіг 
фінансових активів [19]. 

На нашу думку, безпека на ринку фінансо-
вих послуг, які надають небанківські фінан-
сово-кредитні установи, в сучасних умовах 
може розглядатися як окремий напрямок фі-
нансової безпеки. На обґрунтованість такого 
підходу вказують і положення Концепції за-
безпечення національної безпеки у фінансо-
вій сфері від 15 серпня 2012 р., в якій зазначе-
но, що характерними ознаками національної 
безпеки у фінансовій сфері є збалансованість, 
стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, 



45№ 12/2020 Т. 3.                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

здатність забезпечити ефективне функціону-
вання національної економіки та економічне 
зростання держави. Проблемою, яка потре-
бує розв’язання, є недостатньо ефективне за-
стосування механізмів, спрямованих на ней-
тралізацію, мінімізацію впливу та усунення 
явищ і чинників, що призводить до створення 
зовнішніх та внутрішніх загроз національній 
безпеці у фінансовій сфері.

Таким чином, в сучасних умовах реформу-
вання економічних відносин надзвичайними 
темпами та динамізмом характеризується роз-
виток фінансових ринків. У фінансовій інду-
стрії конкурентна перевага та технології тісно 
переплетені та пов’язані між собою. Зростан-
ня довіри до ринків фінансових послуг, ефек-
тивність їх роботи значною мірою залежать 
від того як і за якими правилами функціонує 
фінансовий сектор. У діяльності фінансових 
інститутів в Україні та й в усьому світі вини-
кають самі різноманітні проблеми, що потре-
бують свого вирішення. Стрімке зростання 
технологій та комунікації, розвиток інформа-
ційних технологій та їх активне використання 
в сфері фінансових послуг сприяють появі та 
удосконаленню різноманітних видів правопо-
рушень, щорічні втрати від яких у світовому 
масштабі оцінюються в мільярди доларів.

Тому, визначення концептуальних засад 
формування ефективного та дієвого механізму 
державного управління ризиками у фінансовій 
сфері, спрямованого на запобігання кризовим 
явищам та мінімізацію їх наслідків, забезпе-
чить ефективне функціонування національної 
економіки та економічне зростання держави, а 
фінансова безпека фінансово-кредитних уста-
нов виступає головним елементом їх економіч-
ної безпеки. Водночас певним чином вона є са-
мостійним елементом і являє собою такий стан 
їх фінансових ресурсів, за якого забезпечуєть-
ся ефективна (прибуткова) діяльність, захист 
фінансових інтересів та здатність зберігати 
свої фінансові можливості під впливом різно-
го роду небезпек і загроз. Тобто, основна увагу 
фінансової безпеки має бути спрямована на за-
безпечення ефективного використання фінан-
сових ресурсів і підтримання їх на достатньо-
му рівні для ефективної діяльності на ринку 
фінансових послуг за будь-яких умов. Останнє 
ж передбачає активну діяльність, щодо залу-
чення фінансових ресурсів та їх ефективного 
вкладання. Виходячи з цього можна зауважи-
ти, що фінансова безпека охоплює всі сторони 
фінансової діяльності небанківських фінансо-
во-кредитних установ і забезпечує їх стійкість 
та конкурентоспроможність на ринку.

Анотація
У статті наголошено на тому, що в основі стратегії забезпечення безпеки на фінансових рин-

ках лежить розроблення заходів правового характеру, адже сучасний стан законодавчого регу-
лювання запобігання правопорушенням характеризується недосконалістю та розбалансовані-
стю актів усіх рівнів, відсутністю офіційно визнаної концепції розвитку нормативно-правової 
бази, яка стосується організації і функціонування системи боротьби зі злочинністю, роз’єдна-
ністю суб’єктів, невиправданим дублюванням окремих їх функцій, недостатнім рівнем пра-
вового забезпечення взаємодії й координації правоохоронних та інших державних органів. 
Встановлено, що фінансова безпека є складовим елементом економічної безпеки держави, яку 
розглянуто з трьох позицій.

Безпека на ринку фінансових послуг, які надають небанківські фінансово-кредитні устано-
ви, в сучасних умовах може розглядатися як окремий напрямок фінансової безпеки. На обґрун-
тованість такого підходу вказують і положення Концепції забезпечення національної безпеки у 
фінансовій сфері (2012 р.), в якій зазначено, що характерними ознаками національної безпеки 
у фінансовій сфері є збалансованість, стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатність за-
безпечити ефективне функціонування національної економіки та економічне зростання держа-
ви. Проблемою, яка потребує розв’язання, є недостатньо ефективне застосування механізмів, 
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спрямованих на нейтралізацію, мінімізацію впливу та усунення явищ і чинників, що призво-
дить до створення зовнішніх та внутрішніх загроз національній безпеці у фінансовій сфері.

Таким чином, в сучасних умовах реформування економічних відносин надзвичайними тем-
пами та динамізмом характеризується розвиток фінансових ринків. У фінансовій індустрії кон-
курентна перевага та технології тісно переплетені та пов’язані між собою. Зростання довіри до 
ринків фінансових послуг, ефективність їх роботи значною мірою залежать від того як і за яки-
ми правилами функціонує фінансовий сектор. У діяльності фінансових інститутів в Україні та й 
в усьому світі виникають самі різноманітні проблеми, що потребують свого вирішення. Стрімке 
зростання технологій та комунікації, розвиток інформаційних технологій та їх активне вико-
ристання в сфері фінансових послуг сприяють появі та удосконаленню різноманітних видів 
правопорушень, щорічні втрати від яких у світовому масштабі оцінюються в мільярди доларів.

Тому, визначення концептуальних засад формування ефективного та дієвого механізму 
державного управління ризиками у фінансовій сфері, спрямованого на запобігання кризовим 
явищам та мінімізацію їх наслідків, забезпечить ефективне функціонування національної еко-
номіки та економічне зростання держави, а фінансова безпека фінансово-кредитних установ 
виступає головним елементом їх економічної безпеки. Водночас певним чином вона є само-
стійним елементом і являє собою такий стан їх фінансових ресурсів, за якого забезпечується 
ефективна (прибуткова) діяльність, захист фінансових інтересів та здатність зберігати свої фі-
нансові можливості під впливом різного роду небезпек і загроз. Тобто, основна увагу фінан-
сової безпеки має бути спрямована на забезпечення ефективного використання фінансових 
ресурсів і підтримання їх на достатньому рівні для ефективної діяльності на ринку фінансових 
послуг за будь-яких умов. Останнє ж передбачає активну діяльність, щодо залучення фінансо-
вих ресурсів та їх ефективного вкладання. Виходячи з цього можна зауважити, що фінансова 
безпека охоплює всі сторони фінансової діяльності небанківських фінансово-кредитних уста-
нов і забезпечує їх стійкість та конкурентоспроможність на ринку.

Ключові слова: небанківська фінансова установа, фінансова безпека, фінансові послуги, 
забезпечення.

Buha H.S. Concepts and elements of financial security in the non-banking market financial 
services in Ukraine

Summary
The article emphasizes that the strategy of ensuring security in financial markets is based on the de-

velopment of legal measures, as the current state of legal regulation of crime prevention is character-
ized by imperfection and imbalance of acts at all levels, lack of officially recognized concept of legal 
framework for organization and functioning of the system of fight against crime, disunity of subjects, 
unjustified duplication of their separate functions, insufficient level of legal support of interaction and 
coordination of law enforcement and other state bodies. It is established that financial security is an 
integral element of economic security of the state, which is considered from three positions.

Security in the market of financial services provided by non-bank financial institutions, in modern 
conditions can be considered as a separate area of   financial security. The validity of this approach is 
indicated by the provisions of the Concept of National Security in the Financial Sphere (2012), which 
states that the characteristics of national security in the financial sphere are balance, resilience to 
internal and external threats, the ability to ensure effective functioning of the national economy and 
economic growth of the state. The problem that needs to be addressed is the ineffective use of mech-
anisms aimed at neutralizing, minimizing the impact and eliminating phenomena and factors, which 
leads to external and internal threats to national security in the financial sphere.
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Thus, in modern conditions of reforming economic relations, the development of financial 
markets is characterized by extraordinary pace and dynamism. In the financial industry, com-
petitive advantage and technology are closely intertwined and interconnected. The growth of 
confidence in the financial services markets, the efficiency of their work largely depends on 
how and under what rules the financial sector operates. In the activities of financial institutions 
in Ukraine and around the world there are a variety of problems that need to be addressed. The 
rapid growth of technology and communication, the development of information technology 
and their active use in the field of financial services contribute to the emergence and improve-
ment of various types of offenses, the annual losses of which are estimated at billions of dollars 
worldwide.

Therefore, defining the conceptual basis for the formation of an effective and efficient mecha-
nism of public risk management in the financial sector, aimed at preventing crises and minimizing 
their consequences, will ensure the effective functioning of the national economy and economic 
growth, and financial security of financial institutions is the main element of their economic se-
curity. At the same time, in a way, it is an independent element and is a state of their financial 
resources, which provides effective (profitable) activities, protection of financial interests and the 
ability to maintain their financial capabilities under the influence of various dangers and threats. 
That is, the main focus of financial security should be on ensuring the efficient use of financial 
resources and maintaining them at a sufficient level for effective operation in the financial services 
market under any conditions. The latter involves active activities to attract financial resources and 
their effective investment. Based on this, it can be noted that financial security covers all aspects 
of the financial activities of non-bank financial institutions and ensures their stability and compet-
itiveness in the market.

Key words: non-bank financial institution, financial security, financial services, provision.

Список використаних джерел:
1. Волобуев А. Ф. Хищения с использованием небанковских финансовых учреждений. Закон-

ность. 2000. № 7. С. 39–41.
2. Чаплигін К.М. Державне антикризове регулювання небанківських фінансових інститутів 

в Україні. Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2012. 
№ 5. С. 54–58. 

3. Про схвалення Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері : Розпоря-
дження Кабінету Міністрів України від 15 серп. 2012 р. № 569-р. Верховна Рада України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-%D1%80#Text

4. Першин М. В. Понятие экономической безопасности: логический и правовой аспекты. 
Вестник Нижегородской академии МВД России. 2002. № 2. С. 45–51.

5. Дмитренко Е. Фінансова безпека держави потребує нормативно-правового врегулювання. 
Віче. 2003. № 10. С. 53–55.

6. Про схвалення Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері : розпоря-
дження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 569-р

7. Економічна безпеки України: внутрішні та зовнішні чинники : навч. посіб. М. Д. Лесечко, 
Я. Й. Малик, С. Д. Гелей та ін. Л. : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. 425 с.

8. Васильев В. Г. Институциональное обеспечение экономической безопасности государства : 
автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. СПб., 2005. 20 с.

9. Єрмошенко М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, страте-
гія забезпечення. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. 309 с. 



48 № 12/2020 Т. 3.                                            ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

10. Фінансова безпека підприємств і банківських установ : монографія Єпіфанов А. О., Плас-
тун О. Л., Домбровський В. С. та ін.; за заг. ред. А. О. Єпіфанова. Суми : ДВНЗ “УАСБ 
НБУ”, 2009. 295 с.

11. Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність і напрями забезпечення: посіб.  
К.: НІСД, 1997. 144 с.

12. Экономическая и национальная безопасность : учебник под ред. Е. А. Олейникова.  
М. : Экзамен, 2004. 310 с. 

13. Сухоруков А. І. Проблеми фінансової безпеки України: монографія. К. : НИПМБ, 2005. 12.
14. Финансовая безопасность : учеб. пособ. В. С. Чеботарев, С. С. Чеботарев, С. А. Кузьменко, 

О. М. Елфимов и др. Н. Новгород : Нижегородская акад. МВД России, 2011. 120 с.
15. Кульпінський С. Роль фінансової безпеки України в поглибленні інтеграцій-

них стосунків з європейськими країнами. Фінансова консультація. 2000. № 5.   
С. 34–38.

16. Петросян О. Ш. Уголовно-правовые и криминологические аспекты обеспечения финансо-
вой безопасности государства : [моногр.] Петросян О. Ш.  М. : ЮНИТИ-ДАНА; Закон и 
право, 2010. 279 с.

17. Бурцев В. В. Факторы финансовой безопасности России. Финансовая безопасность. 2001. 
№ 2. С. 48–56. 

18. Барановський О. І. Фінансова безпека держави. Фінанси України. 1996. № 11. С. 19–34.
19. Тихонова О.В. Фінансова безпека: проблема визначення. Юридичний часопис Національної 

академії внутрішніх справ 2012. № 2. С. 20–29.
20. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України 

від 12 лип. 2001 р. № 2664-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.



49№ 12/2020 Т. 3.                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

УДК 342.9
DOI https://doi.org/10.32847/ln.2020.12-3.07

Гусейнов К.А.
здобувач кафедри адміністративного, 

кримінального права і процесу 
Міжнародний університет бізнесу і права

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВА НА СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

Постановка проблеми. Права людини у 
цілому і право на службу в органах місцево-
го самоврядування зокрема досліджуються в 
межах конституційного права, – це є тради-
ційним для національної юридичної науки. 
А тому навряд чи можна обійти увагою праці 
тих відомих фахівців з конституційного пра-
ва, які приділяли свою увагу проблематиці 
прав особистості у цілому та питанням, пов’я-
заним з правом на службу в органах місцевого 
самоврядування зокрема. При здійсненні ад-
міністративно-правових досліджень права на 
службу в органах місцевого самоврядування 
це варто взяти до уваги. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Стаття присвячена аналізу досліджень 
тих фахівців з конституційного права, 
які аналізували право на службу в орга-
нах місцевого самоврядування та водно-
час, незважаючи на виконання досліджень 
за спеціальністю 12.00.02, торкались та-
кож і адміністративно-правових проблем –  
К.М. Москальчук, Н.В. Мішина, інші вчені 
та їхні публікації. 

Мета статті. Метою статті є аналіз сучас-
них праць українських вчених про право на 
службу в органах місцевого самоврядування. 

Виклад основного матеріалу. У 2013 році 
К.М. Москальчук захистила дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук на тему «Конституційне право 
доступу громадян України до служби в ор-
ганах місцевого самоврядування». Попри 
те, що робота була виконана та захищена за 
спеціальністю 12.00.02, вона варта уваги у 

контексті нашого адміністративно-правового 
дослідження. 

К.М. Москальчук визначила, що об’єктом 
її дослідження є політичне право громадян 
України брати участь в управлінні держав-
ними справами, а предметом її дослідження є 
конституційне право доступу громадян Украї-
ни до служби в органах місцевого самовряду-
вання [1, с. 2].

До числа своїх найбільш цікавих та інно-
ваційних розробок К.М. Москальчук віднес-
ла узагальнення, висновки та пропозиції у 
сферах: законодавчого забезпечення служби 
в органах місцевого самоврядування (дивись 
[2, с. 326-330]), основних принципів служби 
в органах місцевого самоврядування (дивись 
[3, с. 246-251]), гарантій в системі забезпечен-
ня конституційного права доступу громадян 
України до служби в органах місцевого само-
врядування (дивись [4, с. 156-163]), практики 
Конституційного Суду України щодо аналі-
зованого питання (у першу чергу ті рішення 
єдиного органу конституційної юрисдикції, 
про які згадується у контексті положень За-
кону «Про службу в органах місцевого само-
врядування» (дивись [5, с. 166-173]), щодо 
аналізу новел (на момент написання її дис-
ертаційного дослідження) законодавства про 
службу в органах місцевого самоврядування 
(дивись [6, с. 52-57]). 

К.М. Москальчук структурувала свою дис-
ертацію на здобуття наукового ступеня канди-
дата юридичних наук таким чином, що вона 
поділена на три рівновеликих розділи. Кожен 
розділ складається з кількох підрозділів та 
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містить положення наукової новизни, яким 
притаманні різні рівні такої новизни. 

Далеко не усі узагальнення, висновки та 
пропозиції К.М. Москальчук варті уваги у кон-
тексті адміністративно-правових досліджень. 
Але багато з них є такими, які доцільно вра-
ховувати не тільки фахівцям з конституційно-
го права, але й фахівцям з адміністративного 
права. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук К.М. Москальчук 
починається з Розділу І, який має назву «Кон-
ституційні засади дослідження права доступу 
громадян України до служби в органах місце-
вого самоврядування». 

Перший підрозділ цього Розділу присвя-
чено питанням історіографії досліджень, 
пов’язаних із конституційним правом досту-
пу громадян України до служби в органах 
місцевого самоврядування. Відповідно до 
його назви, очевидним є його спрямованість 
на паспорт спеціальності 12.00.02 – консти-
туційне право; муніципальне право. А саме, 
К.М. Москальчук детально не аналізує праці 
фахівців з адміністративного права. У цьому 
підрозділі її дослідження є певні посилання 
на такі роботи, однак зміст відповідних праць 
не аналізується, – автор констатує факт, що 
той чи інший аспект, пов’язаний з аналізова-
ним правом, досліджувався в межах не тільки 
конституційно-правової, але й адміністратив-
но-правової науки. 

В якості додаткових зауважень до цього 
підрозділу слід вказати те, що з 2012 року 
з’явились нові напрацювання у цій сфері, а 
також змінився вектор розвиту України. Від-
повідно, все менш актуальним є аналіз праць 
з аналізованого питання авторства російських 
вчених (а К.М. Москальчук звертається до 
відповідних монографічних досліджень дово-
лі часто). 

Підрозділ 1.2 свого дисертаційного дослі-
дження К.М. Москальчук озаглавила «Зако-
ни України та міжнародно-правові стандар-
ти щодо права доступу громадян України до 
служби в органах місцевого самоврядування». 

К.М. Москальчук у цьому підрозділі цілком 
справедливо почала з того, що «в доктриналь-
них дослідженнях, і в законодавстві доцільно 
прагнути понад усе не легкості сприйняття, а 
точності викладення. Й у зв’язку із цим уяв-
ляється, що в Україні доцільно відмовити-
ся від використання терміну «муніципальна 
служба» на користь терміна «служба в орга-
нах місцевого самоврядування»» [1, с. 22].

Варто підкреслити, що К.М. Москальчук 
навела низку аргументів, які вона сформу-
лювала сама або запозичила (з відповідними 
посиланнями) у інших авторів, щодо того, що 
слід надавати увагу саме поняттю «місцеве 
самоврядування», а не прикметнику «муніци-
пальний», коли йдеться про аналізований вид 
публічної служби. До її ґрунтовного переліку 
варто додати лише те, що профільний кодифі-
кований Закон про місцеве самоврядування –  
Закон України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» – у своїй назві та тексті містить 
саме поняття «місцеве самоврядування». Ор-
гани, які здійснюють публічну владу на міс-
цях від імені та в інтересах територіальної 
громади, – у цьому Законі іменуються «орга-
нами місцевого самоврядування». 

Слід також наголосити на тому, що у під-
розділі 1.2. «Закони України та міжнарод-
но-правові стандарти щодо права доступу 
громадян України до служби в органах міс-
цевого самоврядування» К.М. Москальчук 
стисло та ємно узагальнила положення між-
народних стандартів про права людини, які 
мають безпосереднє відношення до права на 
службу в органах місцевого самоврядування. 
Так як європейська інтеграція в Україні акти-
візується, та законодавство України постійно 
гармонізується з законодавством ЄС, у тому 
числі у частині тезаурусу, принципів тощо, 
доцільно звернути увагу на розробки авторки 
у цій сфері. 

К.М. Москальчук запропонувала тради-
ційний погляд на проблему угрупування цих 
стандартів, і обрала їх поділ на світові та ре-
гіональні (для України це – європейські стан-
дарти). 
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До числа світових стандартів, проаналізо-
ваних К.М. Москальчук, відносяться:

- Загальна декларації прав людини (части-
ни перша – третя статті 21); 

- Міжнародний пакт про громадянські і по-
літичні права (стаття 25); 

- інші документи, у яких прямо не згаду-
ється аналізоване право на службу в органах 
місцевого самоврядування, однак, їхні поло-
ження є важливими для запобігання встанов-
лення, існування щодо цього права дискри-
мінаційних цензів – Конвенція про політичні 
права жінок 1952 р., Конвенція про дискримі-
націю у галузі праці та занять 1958 р., інші. 

Щодо європейських стандартів слід відмі-
тити, що у частині аналізованого права вони 
є більш детальними. Це ніяк не пов’язано з 
особливостями аналізованого права, – євро-
пейські стандарти прав людини (так само, 
як і європейські стандарти муніципальної 
служби зокрема та європейські муніципальні 
стандарти у цілому) є більш детальними, аніж 
аналогічні документи світового рівня. 

У своїй дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук К.М. Мо-
скальчук проаналізувала окремі положення, 
статті наступних документів:

- Європейська конвенція про захист прав 
людини і основних свобод 1950 р. (у цілому, 
адже у ній не згадується ані аналізоване пра-
во, ані право на доступ до публічної служби 
взагалі); 

- Європейська хартія місцевого самовря-
дування 1985 р. разом з положеннями Екс-
пертного висновку щодо відповідності націо-
нального законодавства України положенням 
Європейської хартії місцевого самоврядуван-
ня 2010 р.; 

- Рекомендація 182 (2005) Конгресу міс-
цевих і регіональних влад Ради Європи «Про 
участь громадськості у справах місцевого зна-
чення і виборах» (стаття 2); інші.

Підрозділ 1.3. дисертації К.М. Москаль-
чук «Регламентація права доступу громадян 
України до служби в органах місцевого само-
врядування іншими нормативно-правовими 

актами» є надзвичайно цікавим з точки зору 
адміністративно-правових досліджень. Його 
основним недоліком є те, що нормативно-пра-
вові акти Уряду та інших центральних органів 
виконавчої влади, які у ньому проаналізовано, 
станом на 1 січня 2021 року майже усі втрати-
ли чинність. 

У контексті аналізу підрозділу 1.3. дослі-
дження К.М. Москальчук слід звернути увагу 
на те, що вона приділила значну частину цьо-
го структурного елемента своєї роботи тому, 
як регламентуються питання служби в орга-
нах місцевого самоврядування статутами те-
риторіальних громад (це є менш цікавим для 
фахівців з адміністративного права) та іншим 
актам органів місцевого самоврядування (це є 
більш цікавим для фахівців з адміністратив-
ного права). 

Слід віддати належне К.М. Москальчук у 
тому, наскільки ґрунтовно та ретельно вона 
дослідила конституційне право доступу гро-
мадян України до служби в органах місцевого 
самоврядування. Авторка присвятила цьому 
питанню другий розділ свого дослідження, 
озаглавивши його «Конституційне право до-
ступу громадян України до служби в органах 
місцевого самоврядування в системі політич-
них прав». Цей розділ складається з трьох 
підрозділів. 

Наявність саме трьох підрозділів Роз-
ділу 2 пов’язана з тим, як саме К.М. Мо-
скальчук запропонувала структурувати ана-
лізоване суб’єктивне право. Вона віддає 
перевагу трьохчленній структурі цього права 
та виокремлює: 

- об’єкт аналізованого права; 
- суб’єктів аналізованого права; 
- зміст аналізованого права. 
Відповідно до цієї тріади і побудовано Роз-

діл 2. 
У підрозділі 2.1. «Поняття та зміст консти-

туційного права доступу громадян України до 
служби в органах місцевого самоврядуван-
ня» К.М. Москальчук починає з того, чому 
аналізоване право належить саме до політич-
них прав громадян України. Вона переконли-
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во доводить цю тезу (слід підкреслити, що 
в юридичній літературі сучасної України це 
твердження ніким не оспорювалось), – але 
відповідні авторські розробки не є цікави-
ми для фахівців з адміністративного права. 
Найважливішим результатом аналізу цього 
питання для вчених – адміністративістів є те, 
що належність конституційного права досту-
пу громадян України до служби в органах міс-
цевого самоврядування чітко окреслює круг 
суб’єктів цього права. 

Після того, як К.М. Москальчук доводить 
належність конституційного права доступу 
громадян України до служби в органах міс-
цевого самоврядування до числа політичних 
прав, вона переходить до аргументації ще од-
ної тези, а саме: конституційне право доступу 
громадян України до служби в органах місце-
вого самоврядування є складовою такого пра-
ва (також політичного) громадян України, як 
право брати участь в управлінні державними 
справами. 

Сама аргументація цієї тези не представляє 
значного інтересу для дослідників адміністра-
тивно-правових аспектів, пов’язаних з правом 
доступу громадян України до служби в орга-
нах місцевого самоврядування. Однак, наяв-
ність такої розгорнутої аргументації стане у 
нагоді при аналізі спільних та відмінних рис 
державної служби та муніципальної служби, 
а отже – права доступу громадян України до 
державної служби та права доступу громадян 
України до служби в органах місцевого са-
моврядування. Наявність спільних рис у цих 
прав робить можливою рецепцію окремих 
ідей, концепцій, положень, які у майбутньо-
му можуть бути застосовані при подальшому 
удосконаленні нормативно-правової регла-
ментації цього права. Адже на сучасному ета-
пі адміністративної реформи значно більше 
уваги приділяється державній службі у ціло-
му та праву доступу громадян України до дер-
жавної служби зокрема, ніж службі в органах 
місцевого самоврядування у цілому та праву 
доступу громадян України до служби в орга-
нах місцевого самоврядування зокрема. 

Слід зауважити, що дослідницький інте-
рес, навіть при проведенні дослідження в ме-
жах спеціальності 12.00.07 – адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформацій-
не право, представляють те, як К.М. Москаль-
чук: 

- визначила поняття «конституційне право 
доступу громадян України до служби в орга-
нах місцевого самоврядування»; 

- узагальнила зміст права доступу грома-
дян України до служби в органах місцевого 
самоврядування. 

Усе це зроблено авторкою у межах підроз-
ділу 2.1 свого дослідження. 

У підрозділі 2.2. «Об’єкт конституційно-
го права доступу громадян України до служ-
би в органах місцевого самоврядування»  
К.М. Москальчук починає одразу з того, що 
визначає об’єкт досліджуваного права. На її 
авторську думку, це «доступ до адміністра-
тивних посад в органах місцевого самовряду-
вання» [1, с. 90]. 

Одразу ж після цього авторка зазначає, що 
таке формулювання об’єкту потребує роз’яс-
нення, уточнення та деталізації. Власне вони 
і наводяться у підрозділі 2.2. 

Слід високо оцінити ту роботу, яку провела 
К.М. Москальчук з цього питання, та окремо 
відмітити – усі її напрацювання щодо об’єкта 
аналізованого права є однаково вагомими як 
для науки конституційного і муніципального 
права, так і для науки адміністративного пра-
ва. Основне щодо цього аспекту (об’єкту ана-
лізованого права), що потребує дослідження –  
це його аналіз з урахуванням сучасних пер-
спектив його динаміки. Слід врахувати і зміну 
вектору розвитку Української держави, та як 
наслідок – вектор подальшого удосконалення 
законодавства про службу в органах місцево-
го самоврядування. Також, доцільно врахува-
ти нові законопроектні розробки з цього пи-
тання, і наголосити на новому законодавстві 
щодо державної служби у цілому та права до-
ступу до державної служби зокрема. 

У цьому підрозділі К.М. Москальчук ви-
клала думки фахівців з конституційного пра-
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ва України щодо визначення поняття «поса-
да», «посадова особа», «службова особа», 
«виборна посада», «адміністративна посада», 
«посадова особа місцевого самоврядування», 
«службовець місцевого самоврядування». 
Вона майже не зверталась до думок фахів-
ців – адміністративістів з цього питання, що 
робить важливим подальші наукові пошуки у 
цьому напрямі. 

Наприкінці аналізу змісту підрозділу 2.1. 
дисертаційного дослідження К.М. Москаль-
чук слід також підкреслити, що вона грунтує 
свої теоретичні міркування та напрацювання 
на наступних нормативно-правових актах: на 
Законі України «Про статус депутатів місце-
вих рад» (менш важливо для адміністратив-
но-правових пошуків у цьому напрямі) та на 
Законі України «Про службу в органах міс-
цевого самоврядування» (більш важливо для 
адміністративно-правових пошуків у цьому 
напрямі). 

У підрозділі 2.3. «Суб’єкти конституцій-
ного права доступу громадян України до 
служби в органах місцевого самоврядування» 
своєї дисертації на здобуття наукового ступе-
ня кандидата юридичних наук К.М. Москаль-
чук концентрується навколо низки проблем, 
пов’язаних з суб’єктним елементом аналізо-
ваного нею права. 

Зокрема, авторка починає підрозділ 2.3 з 
того, що «вимоги до осіб, які вступають на 
службу до органів місцевого самоврядування, 
змінюються відповідно до потреб суспіль-
ства» [1, с. 113]. Вона цілком справедливо на-
голошує на стислому огляді таких вимог, що 
були поширені на території сучасної України 
у ХІХ ст., ХХ столітті, після чого переходить 
до аналізу сучасного законодавства та розро-
бок фахівців з юридичних наук у цій сфері. 

Висновки. Варто зауважити, що робота 
К.М. Москальчук є найбільш концентрованим 
конституційним дослідженням з точки зору 
застосування у ньому розробок фахівців з ад-
міністративно-правових наук. Так, К.М. Мо-
скальчук неодноразово звертається до праць  
Л.Р. Білої-Тіунової, С.В. Ківалова, І.І. Задої, 
інших. Авторка цитує також і фахівців з кон-
ституційного права (А.В. Грабильникова,  
П.М. Рабіновича, М.І. Хавронюка, інших). Але, 
«питома вага» адміністративно-правових дослі-
джень є найбільш вагомою. Це, на наш погляд, 
свідчить про міждисциплінарність аналізовано-
го інституту. Також слід у перспективах для по-
дальших досліджень відмітити, що слід також 
дослідити праці, які присвячені безпосередньо 
службі в органах місцевого самоврядування 
(муніципальній службі) зокрема та публічній 
службі у цілому (дивись, наприклад, [7-9]).

Анотація
Права людини у цілому і право на службу в органах місцевого самоврядування зокрема до-

сліджуються в межах конституційного права, – це є традиційним для національної юридичної 
науки. А тому навряд чи можна обійти увагою праці тих відомих фахівців з конституційного 
права, які приділяли свою увагу проблематиці прав особистості у цілому та питанням, пов’я-
заним з правом на службу в органах місцевого самоврядування зокрема. При здійсненні ад-
міністративно-правових досліджень права на службу в органах місцевого самоврядування це 
варто взяти до уваги.

Метою статті є аналіз сучасних праць українських вчених про право на службу в органах 
місцевого самоврядування.

У 2013 році К.М. Москальчук захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-
дата юридичних наук на тему «Конституційне право доступу громадян України до служби в 
органах місцевого самоврядування». До числа своїх найбільш цікавих та інноваційних роз-
робок К.М. Москальчук віднесла узагальнення, висновки та пропозиції у сферах: законодав-
чого забезпечення служби в органах місцевого самоврядування, основних принципів служби 
в органах місцевого самоврядування, гарантій в системі забезпечення конституційного права 
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доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування, практики Консти-
туційного Суду України щодо аналізованого питання (у першу чергу ті рішення єдиного орга-
ну конституційної юрисдикції, про які згадується у контексті положень Закону «Про службу в 
органах місцевого самоврядування», щодо аналізу новел (на момент написання її дисертацій-
ного дослідження) законодавства про службу в органах місцевого самоврядування. 

Варто зауважити, що робота К.М. Москальчук є найбільш концентрованим конституцій-
ним дослідженням з точки зору застосування у ньому розробок фахівців з адміністратив-
но-правових наук. Так, К.М. Москальчук неодноразово звертається до праць Л.Р. Білої-Тіуно-
вої, С.В. Ківалова, І.І. Задої, інших. Авторка цитує також і фахівців з конституційного права  
(А.В. Грабильникова, П.М. Рабіновича, М.І. Хавронюка, інших). Але, «питома вага» адміні-
стративно-правових досліджень є найбільш вагомою. Це, на наш погляд, свідчить про міждис-
циплінарність аналізованого інституту. Також слід у перспективах для подальших досліджень 
відмітити, що слід також дослідити праці, які присвячені безпосередньо службі в органах міс-
цевого самоврядування (муніципальній службі) зокрема та публічній службі у цілому.

Ключові слова: служба в органах місцевого самоврядування, виборні посадови особи 
місцевого самоврядування, службовці органів місцевого самоврядування, правовідносини на 
службі в органах місцевого самоврядування, публічна влада, право на службу в органах місце-
вого самоврядування. 

Huseinov K.A. Researches of the right to serve in the local government bodies: constitutional 
dimension

Summary
Human rights in general and the right to serve in local self-government bodies in particular are 

studied within the framework of constitutional law, which is traditional for national legal science. 
Therefore, it is hardly possible to ignore the work of those well-known experts in constitutional law, 
who paid attention to the issue of individual rights in general and issues related to the right to serve 
in local governments in particular. This should be taken into account when conducting administrative 
and legal research on the right to serve in local self-government bodies.

The purpose of the article is to analyze the current works of Ukrainian scientists on the right to 
serve in local governments.

In 2013, K.M. Moskalchuk defended her dissertation for the degree of Candidate of Law on the 
topic «Constitutional right of citizens of Ukraine to service in local governments.» Among his most 
interesting and innovative developments K.M. Moskalchuk included generalizations, conclusions 
and proposals in the following areas: legislative support of service in local self-government bodies, 
basic principles of service in local self-government bodies, guarantees in the system of ensuring the 
constitutional right of access of citizens of Ukraine to service in local self-government bodies. first of 
all, those decisions of a single body of constitutional jurisdiction, which are mentioned in the context 
of the provisions of the Law «On Service in Local Self-Government Bodies» on the analysis of nov-
elties (at the time of writing her dissertation) of legislation on service in local self-government bodies.

It is worth noting that the work of KM Moskalchuk is the most concentrated constitutional study 
in terms of the application of the developments of specialists in administrative and legal sciences. 
Yes, K.M. Moskalchuk repeatedly refers to the works of L.R. Bila-Tiunova, S.V. Kivalov, I.I. Milk-
ing, others. The author also cites experts in constitutional law (A.V. Grabylnikov, P.M. Rabinovich,  
M.I. Khavronyuk, others). However, the «share» of administrative and legal research is the most 
important. This, in our opinion, indicates the interdisciplinarity of the analyzed institution. It should 
also be noted in the perspectives for further research that works devoted directly to the service in local 
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self-government bodies (municipal service) in particular and the public service in general should also 
be examined.

Key words: service in local self-government bodies, elected officials of local self-government 
bodies, employees of local self-government bodies, legal relations in the service in local self-govern-
ment bodies, public authorities, right to serve in local self-government bodies.
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ГРАДАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Актуальність теми дослідження. Про-
блематика градації державних службовців 
правоохоронних органів є невід’ємним еле-
ментом теоретико-правової характеристики 
правового статусу державного службовця, а 
їх розмежування є актуальним і тому, що ві-
дображає зміст державної служби у цілому, з 
огляду на докорінні зміни, які відбуваються у 
всіх сферах суспільного життя і, насамперед, 
у сфері реформування державної служби.

Аналіз останніх досліджень. Досліджен-
ням питань, пов’язаних із адміністратив-
но-правовим статусом окремих суб’єктів 
адміністративного права займалися такі на-
уковці, як В. Б. Авер’янов, А. М. Авторгов,  
Н. О. Армаш, Д. М. Бахрах, Л. Р. Біла-Тіу-
нова, Ю. П. Битяк, Т. О. Гуржій, Є.В. Додін,  
Д. С. Каблов, С. Ф. Константінов, Л. В. Круп-
нова, У. І. Ляхович, В.В. Прокопенко та інші. 

Однак, з урахуванням постійних реоргані-
заційних процесів в системі правоохоронних 
органів, відсутності єдиної системи право-
охоронних органів, пошук критеріїв та здійс-
нення градації державних службовців, які 
проходять службу в правоохоронних органах 
викликає потребу у додаткових дослідженнях. 

Постановка завдання (формулювання 
цілей статті). Метою статті є визначення кри-
теріїв та здійснення градації державних служ-
бовців правоохоронних органів.

Виклад основного матеріалу. Державна 
служба в системі правоохоронних органів 
опосередковує специфіку правового статусу 
державного службовця. Станом на теперіш-
ній час, єдиного нормативно-правового акту, 
яким встановлено засади державної служби в 
правоохоронних органах не прийнято. Відпо-
відно, на державного службовця, який прохо-

дить службу в правоохоронному органі поши-
рюються загальні положення Закону України 
«Про державну службу» та положення спеці-
ального законодавства. Безперечно, вказане 
потребує переосмислення змісту статусних 
ознак державного службовця в системі право-
охоронних органів.

Юридична детермінація поняття «держав-
ного службовця» міститься у ч. 2 ст. 1 Закону 
України «Про державну службу», відповід-
но до якої, державним службовцем визнано 
громадянина України, який займає посаду 
державної служби в органі державної вла-
ди, іншому державному органі, його апараті 
(секретаріаті), одержує заробітну плату за ра-
хунок коштів державного бюджету та здійс-
нює встановлені для цієї посади повноважен-
ня, безпосередньо пов’язані з виконанням 
завдань і функцій такого державного органу, 
а також дотримується принципів державної 
служби [1].

Відповідно, державному службовцеві пра-
воохоронних органів притаманно: 

1) загальних ознак (незалежно від держав-
ного органу, в якому проходить службу осо-
ба);

2) специфічних ознак (пов’язано з функці-
ональним призначенням державного органу). 

До загальних ознак, усталено відносити: 
громадянство України; здійснення публічної, 
професійної, політично неупередженої ді-
яльності в державних органах, яку пов’язано 
з практичним виконанням завдань і функцій 
держави; заміщення посади державної служ-
би в органі державної влади, іншому держав-
ному органі, його апаратові (секретаріатові); 
наділення певним обсягом державно-влад-
них/державних повноважень; здійснення про-
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фесійної діяльності від імені держави для за-
безпечення державного інтересу; отримання 
заробітної плати за рахунок коштів державно-
го бюджету. 

Щодо специфічних ознак, яких пов’язано 
з характером його служби, то йдеться про: 
можливість присвоєнням класних чинів і спе-
ціальних звань; високий рівень субордина-
ції між державними службовцями; наявність 
права на носіння зброї (митна служба, служба 
в органах внутрішніх справ, служба в органах 
прокуратури) тощо [2, c. 72]. 

Тобто, при здійсненні класифікації дер-
жавних службовців правоохоронних органів, 
необхідно враховувати як загальні, так і спе-
цифічні статусні ознаки, що одночасно явля-
ються критеріями градації.

До загальних критеріїв градації державних 
службовців правоохоронних органів, віднесе-
мо: категорію посади державної служби; рі-
вень юрисдикції правоохоронного органу

Залежно від категорії посади державної 
служби, яку займає державний службовець 
правоохоронного органу, можливо виокреми-
ти, тих що займають посади: 

1) категорії «А» (вищий корпус державної 
служби), до якої віднесено посади керівників 
центральних органів виконавчої влади, які не 
є членами Кабінету Міністрів України, та їх 
заступників, керівників державної служби в 
інших державних органах, юрисдикція яких 
поширюється на всю територію України і т.д.; 

2) категорії «Б», до якої віднесено посади 
керівників та заступників керівників держав-
них органів, юрисдикція яких поширюється 
на територію Автономної Республіки Крим, 
однієї або кількох областей, міст Києва і Се-
вастополя, одного або кількох районів, райо-
нів у містах, міст обласного значення; керів-
ників державної служби у державних органах, 
юрисдикція яких поширюється на територію 
Автономної Республіки Крим, однієї або кіль-
кох областей, міст Києва і Севастополя, одно-
го або кількох районів, районів у містах, міст 
обласного значення; керівників та заступни-
ків керівників структурних підрозділів дер-

жавних органів незалежно від рівня юрисдик-
ції таких державних органів; 

3) категорії «В», до якої віднесено інші по-
сади державної служби, яких не включено до 
категорій «А» і «Б» [1]. 

Залежно від рівня юрисдикції правоохо-
ронного органу, в якому проходить службу 
особа, їх можна класифікувати на: державних 
службовців правоохоронного органу, юрис-
дикція якого поширюється на усю територію 
України; державних службовців правоохо-
ронного органу, юрисдикція якого поширю-
ється на територію Автономної Республіки 
Крим, однієї чи декількох областей, міст Ки-
єва та Севастополя; державних службовців 
правоохоронного органу, юрисдикція якого 
поширюється на територію одного чи декіль-
кох районів, районів у містах, міст обласного 
значення.

Крім того, до загальних критеріїв класифі-
кації державних службовців правоохоронних 
органів, можливо віднести, сім’ю посади дер-
жавної служби.

Нормативно виокремлено такі сім’ї посад 
державної служби, як:

 адміністративне керівництво; 
 адміністрування послуг; 
 аналіз та формування державної політики; 
 безпосереднє надання адміністративних 

послуг та консультації;
 бухгалтерія; 
 внутрішній аудит; 
 господарські функції; 
 державний нагляд і контроль; 
 діловодство, канцелярія та архів; забезпе-

чення реалізації та координація політики; 
 закупівлі; 
 запобігання корупції;
 інформаційна безпека; 
 комунікація та інформаційне забезпечення; 
 літературне редагування; 
 міжнародне співробітництво; 
 мобілізаційна підготовка та мобілізація;
 нормотворення та експертиза; 
 організація засідань; 
 правове забезпечення; 
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 протокол та церемоніал; 
 режимно-секретна діяльність; 
 управління державною власністю; 
 управління ІТ системами; 
 управління персоналом; 
 управління та розробка ІТ проєктів; 
 управління фінансами; 
 цивільний захист та охорона праці [3].
До специфічних критеріїв градації держав-

них службовців правоохоронних органів, від-
несемо вид правоохоронного органу, в якому 
особа проходить державну службу та харак-
тер державної служби. 

Відповідно, залежно від виду правоохо-
ронного органу, в якому особа проходить дер-
жавну службу, виділимо: 

1) державних службовців митних органів; 
2) державних службовців податкових орга-

нах; 
3) державних службовців органів прокура-

тури; 
4) державних службовців органів внутріш-

ніх справ; 
5) державних службовців Збройних Сил 

України; 
6) державних службовців Військової служ-

би правопорядку Збройних Сил України; 
7) державних службовців Національної 

гвардії України; 
8) державних службовців Державної при-

кордонної служби України;
9) державних службовців Служби безпеки 

України; 
10) державних службовців Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту ін-
формації України; 

11) державних службовців Державної охо-
рони України; 

12) державних службовців Державної спе-
ціальної служби транспорту; 

13) державних службовців розвідувальних 
органах України тощо.

При класифікації державних службовців 
правоохоронних органів в залежності від ха-
рактеру державної служби, можливо виокре-
мити: 

1) державних службовців спеціалізо-
ваної служби (проходження пов’язано з 
присвоєнням класних чинів і спеціаль-
них звань; високий рівень субординації; 
її може бути пов’язано з носінням зброї 
(митна служба, служба в органах внутріш-
ніх справ, служба в органах прокуратури); 
опосередковує спеціальну дисциплінарну 
відповідальність у відповідності до дисци-
плінарних статутів);

2) державних службовців мілітаризованої 
служби (полягає у професійній діяльності 
придатних до неї громадян України, та пов’я-
зана із захистом Вітчизни; її основним завдан-
ням є оборона України, захист її суверенітету, 
територіальної цілісності й недоторканності; 
її суб’єктами є військовослужбовці та вій-
ськовозобов’язані; її проходження пов’яза-
но з присвоєнням тільки військових звань; її 
пов’язано з носінням зброї). 

Висновки. Підсумовуючи, приходимо 
до висновку, що класифікувати державних 
службовців правоохоронних органів слід 
на підставі юридично значущих критеріїв, 
а саме: категорія посади державної служби; 
рівень юрисдикції правоохоронного органу, 
в якому проходить службу особа; вид пра-
воохоронного органу, в якому особа прохо-
дить державну службу; характер державної 
служби. Віднесення державного службов-
ця правоохоронного органу до конкретного 
виду є підставою наділення його дотичними 
загальними та специфічними статусними оз-
наками. Корисним є подальше дослідження 
правового статусу державного службовця 
правоохоронного органу та специфіки про-
ходження державної служби в системі пра-
воохоронних органів. 
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Анотація
Статтю присвячено градації державних службовців правоохоронних органів.
Акцентовано увагу, що проблематика градації державних службовців правоохоронних орга-

нів є невід’ємним елементом теоретико-правової характеристики правового статусу державно-
го службовця, а їх розмежування є актуальним і тому, що відображає зміст державної служби 
у цілому, з огляду на докорінні зміни, які відбуваються у всіх сферах суспільного життя і, на-
самперед, у сфері реформування державної служби.

Зазначено, що державному службовцеві правоохоронних органів притаманно: 1) загальних 
ознак (незалежно від державного органу, в якому проходить службу особа); 2) специфічних 
ознак (пов’язано з функціональним призначенням державного органу), які необхідно врахо-
вувати при здійсненні класифікації державних службовців правоохоронних органів, оскільки 
вони одночасно являються критеріями градації.

Обґрунтовано можливість виокремлення залежно від категорії посади державної служби, 
яку займає державний службовець правоохоронного органу, тих що займають посади: 1) кате-
горії «А» (вищий корпус державної служби); 2) категорії «Б»; 3) категорії «В».

Зазначено, що залежно від рівня юрисдикції правоохоронного органу, в якому проходить 
службу державний службовець, їх можна класифікувати на: державних службовців правоохо-
ронного органу, юрисдикція якого поширюється на усю територію України; державних служ-
бовців правоохоронного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної 
Республіки Крим, однієї чи декількох областей, міст Києва та Севастополя; державних служ-
бовців правоохоронного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного чи де-
кількох районів, районів у містах, міст обласного значення.

Запропоновано до загальних критеріїв класифікації державних службовців правоохоронних 
органів віднести сім’ю посади державної служби, а до специфічних вид правоохоронного ор-
гану, в якому особа проходить державну службу та характер державної служби. 

Зазначено, що при класифікації державних службовців правоохоронних органів в залежно-
сті від характеру державної служби, можливо виокремити: державних службовців спеціалізо-
ваної служби; державних службовців мілітаризованої служби.

Зроблено висновки про можливість класифікації державних службовців правоохоронних 
органів на підставі юридично значущих критеріїв, а саме: категорія посади державної служби; 
рівень юрисдикції правоохоронного органу, в якому проходить службу особа; вид правоохо-
ронного органу, в якому особа проходить державну службу; характер державної служби. 

Ключові слова: державний службовець, правоохоронний орган, адміністративно-правовий 
статус, компетенція, повноваження, функції, градація, класифікація, критерії.

 
Yermak O.O. Gradation of civil servants of law enforcement agencies
Summary
The article is devoted to the gradation of civil servants of law enforcement agencies. It is empha-

sized that the issue of gradation of civil servants of law enforcement agencies is an integral element 
of the theoretical and legal characteristics of the legal status of civil servants, and their delimitation is 
relevant because it reflects the essence of civil service as a whole, given the sweeping changes to all 
spheres of public life and, first of all, civil service reform.

The author notes that a civil servant of law enforcement agencies is characterized by: 1) general 
characteristics (regardless of the state body where the person serves); 2) specific features (related to 
the functional purpose of the state body), which must be taken into account when classifying civil 
servants of law enforcement agencies, as they are also criteria for gradation.



60 № 12/2020 Т. 3.                                            ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

The article reasons the separation option depending on the category of civil service position held 
by a civil servant of a law enforcement agency: 1) category “A” (senior civil service); 2) category 
“B”; 3) category “C”.

It is stated that depending on the level of the jurisdiction of the law enforcement agency where the 
civil servant works, they can be classified into: civil servants of a law enforcement agency the juris-
diction of which covers the entire territory of Ukraine; civil servants of a law enforcement agency the 
jurisdiction of which covers the territory of the Autonomous Republic of Crimea, one or more oblasts, 
the cities of Kyiv and Sevastopol; civil servants of a law enforcement agency the jurisdiction of which 
covers the territory of one or more districts, districts in cities, cities of regional significance.

The author proposes general criteria for the classification of civil servants of law enforcement 
agencies including the civil service positions in the general and specific – the type of a law enforce-
ment agency where a person serves, as well as the nature of civil service.

It is asserted that while classifying civil servants of law enforcement agencies, it is possible to dis-
tinguish the following depending on the nature of civil service: civil servants of specialized service; 
civil servants of militarized service.

The author concludes about the possibility of classifying civil servants of law enforcement agen-
cies based on legally significant criteria, namely: category of civil service position; the level of the 
jurisdiction of a law enforcement agency in which a person serves; the type of a law enforcement 
agency in which the person serves; the nature of civil service.

Key words: civil servant, law enforcement agency, administrative and legal status, competence, 
powers, functions, gradation, classification, criteria.
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РОЗВИТОК ОЗНАК УНІФІКОВАНОГО  
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Постановка проблеми. Актуальність до-
слідження аспектів уніфікації адміністратив-
ного процесу в європейських країнах зростає 
в зв’язку з ускладненням змісту адміністратив-
них відносин, їх суб’єктного складу з урахуван-
ням міжнародних елементів, а також у зв’язку 
з безпрецедентним прискоренням всіх суспіль-
них процесів, що вимагають невідкладного 
прийняття рішень, стандартизації їх правових 
форм, компетенції юрисдикційних органів .

У зв’язку з цим вивчення переваг європей-
ського досвіду в розвитку реалізації різного 
роду функцій, повноважень адміністративних 
органів і правових форм реалізації здійснюва-
них ними видів адміністративних проваджень 
витребувано не тільки в юридичній науці і 
практиці [1], але і є постійним предметом 
особливої уваги політиків, управлінців, ме-
неджерів [2], захоплених особистими цілями 
і амбіціями, але сприяють розвитку і право-
вих форм реалізації повноважень адміністра-
тивних органів, правового регулювання взає-
мовідносин з приватними особами на різних 
рівнях влади.

Формулювання завдання дослідження. 
Основною метою статті є розгляд ключових 
ознак уніфікованого адміністративного про-
цесу, впровадженого в європейських країнах 
у зв’язку з поглибленням євроінтеграційних 
відносин і можливості їх впровадження у ві-
тчизняному адміністративному процесі з ура-
хуванням загальних ознак європейського кон-
венційного механізму захисту прав людини.

Серед основних завдань статті слід зазна-
чити: опис сучасних ключових ознак уні-
фікованого адміністративного процесу, по-
рівняльно-правовий аналіз змісту ключових 

презумпцій і принципів, правил адміністра-
тивного процесу, що дозволяють забезпечити 
розвиток загальних концептуальних основ 
удосконалення правових форм, змісту адміні-
стративних проваджень на підставі спільних 
європейських цінностей і специфічно-проце-
суальних підстав належного правового про-
цесу, визначених у європейському конвенцій-
ного механізмі.

Виклад основного матеріалу. На сучасно-
му етапі розвитку адміністративного процесу 
в європейських країнах аксиологічні підстави 
досліджуваного правового явища дозволяють 
визначити наступні правові рамки адміністра-
тивних проваджень спірного і безперечного 
порядку. У них відображені кордони реаліза-
ції процесуальних повноважень, прийняття 
рішень, рамок здійснення державної влади 
юрисдикційними органами, а також мінімаль-
ні стандарти захисту прав людини від свавілля 
держави, олігархічних і політичних еліт, зов-
нішніх несприятливих впливів третіх осіб у 
конкретних адміністративних виробництвах.

Особлива увага приділяється відповідності 
так званої узгодженості правового регулю-
вання та реалізації політик [3], передбаченої 
як ключовим стандартом належного вряду-
вання (стандарти good governance – c англ.) 
Шукана узгодженість є необхідною вимогою 
для всіх видів адміністративного процесу без 
винятку, оскільки дозволяє здійснити також 
доступність і відкритість адміністративних 
проваджень для різних груп населення шля-
хом встановлення загальних законодавчих, 
доктринальних основ їх реалізації.

Серед подальших напрямів наукових до-
сліджень слід наголосити на необхідності 
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більш детального розгляду сучасних цифро-
вих правил адміністративного процесу, впро-
ваджених в останній період у європейських 
країнах для прискорення обміну інформаці-
єю, процесуальними документами між учас-
никами адміністративних проваджень.

Слід зазначити, що уніфікація адміністра-
тивного процесу в європейських країнах роз-
вивалася значний період в рамках національ-
них юрисдикцій, а з середини ХХ ст. отримала 
значну підтримку європейських регіональних 
організацій та була виведена на перше місце 
серед всіх комплексних юридичних дослі-
джень, оскільки забезпечували свободу руху 
капіталу, трудової сили як ключових ціннос-
тей Європейського Союзу. В Україні такі до-
слідження більшою мірою представлялися 
як зразки європейського досвіду, але лише 
обмежено застосовувалися під час проведен-
ня адміністративної реформи, в тому числі в 
зв’язку з різними традиціями праворозуміння 
і правозастосування.

У структурі адміністративного процесу 
в національній доктрині прийнято виділя-
ти три основних види адміністративного 
процесу: управлінський, правотворческий 
і судовий, а в європейській сучасній науці 
отримали обґрунтування та основи наднаці-
ональних адміністративних проваджень, які 
об’єднують Європейську Комісію та націо-
нальні адміністрації, одинично і комплексно 
забезпечують прийняття державних рішень 
союзного масштабу .

При цьому ознаки уніфікованого адміні-
стративного процесу, їх зв’язаність загальними 
аксіологічними підставами, доктринальними 
конструкціями, методологією, правовими рам-
ками, уніфікованим правовим регулюванням 
дозволяють комплексно переглянути і тран-
сформувати вітчизняну модель адміністра-
тивного процесу з урахуванням необхідності 
сумісності і взаємній відповідності адміністра-
тивних проваджень з урахуванням вимог євро-
пейського конвенційного механізму.

На сучасному етапі в Україні велика ува-
га приділяється впровадженню ключових 

презумпцій, правил, принципів адміністра-
тивного процесу, завдяки застосуванню яких 
європейський адміністративний процес якіс-
но оновився (порівняно з інквізиційними пра-
вилами обвинувальної практики, застосуван-
ням тортур, страти, захисту інтересів тільки 
придворних, можновладців городян, здатних 
оплатити судові витрати).

Попри багато недоліків сучасної правоза-
стосовчої практики в Україні, слід зазначити 
те, що на конституційному рівні було закладе-
но важливі, але не вичерпні види презумпцій, 
правил адміністративного процесу, що дозво-
ляють здійснювати поступову трансформацію 
правозастосовчої практики з урахуванням єв-
ропейського досвіду, без яких вітчизняний 
правовий механізм захисту прав людини за-
лишався б лише імітацією, формальним, нее-
фективним, маріонетковим за своєю суттю.

Серед загальних і досить повно дослідже-
них у вітчизняній доктрині ознак уніфікова-
ного адміністративного процесу слід зазначи-
ти: закріплення можливості прямого судового 
оскарження незаконних рішень органів дер-
жавної влади, презумпція невинуватості, пре-
зумпція ne bis in idem, правила здійснення 
адміністративного процесу, що дозволяють 
здійснювати ефективний захист порушених 
прав в суді, право на справедливий суд, прин-
цип забезпечення рівних процесуальних мож-
ливостей, які використовуються в правозасто-
совчій судовій практиці в Україні. У зв’язку з 
цим в цій статті слід приділити більшу увагу 
малорозробленим аспектам уніфікації адмі-
ністративного процесу, що дозволяє сформу-
вати пропозиції та рекомендації для його по-
дальшого розвитку і вдосконалення.

Важливою ознакою визнається уніфікація 
структури прийнятих рішень і їх обґрунтова-
ності, достатності мотивації адміністративних 
актів всіх видів адміністративних проваджень. 
Актуальність вивчення цілей обов’язку моти-
вування адміністративних актів виходить з 
сучасних підходів до прийняття адміністра-
тивних актів згідно з адміністративно-проце-
дурними актами європейського адміністратив-
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ного права. У нашій країні окремими вченими 
розглядалися загальні положення європей-
ського адміністративного права, але дотепер 
залишаються не розв’язаними питання пере-
гляду цілей дотримання вимог про мотивацію 
адміністративних актів і розвитку компетенції 
адміністративного органу загалом. На думку 
зарубіжних вчених, мотивування адміністра-
тивних актів необхідно саме тому, що воно 
забезпечує достатні підстави для прийняття 
рішення адміністративним органом, тобто 
виступає додатковою гарантією правильного 
прийнять рішення і його перегляду в разі не-
виконання зазначеного обов’язку. На жаль, у 
вітчизняній літературі питання мотивації ад-
міністративних актів піднімаються вкрай рід-
ко і не можуть заповнити відповідні проблеми 
адміністративно-процедурного законодавства, 
а також вимагають удосконалення правила мо-
тивації прийняття рішень в судовому адміні-
стративному процесі.

Чи не достатній розвиток адміністратив-
но-процедурного законодавства в Україні 
породжує комплекс проблем, пов’язаних із 
забезпеченням реалізації різних стадій адмі-
ністративних безперечних виробництв. Для 
вирішення зазначених та ряду інших теоре-
тичних і прикладних адміністративно-право-
вих проблем забезпечення достатньої мотива-
ції адміністративних актів в адміністративних 
виробництвах, слід враховувати важливу мету 
прийняття адміністративного акта – його до-
тримання адресатом прийняття рішення. Важ-
ливо, щоб зміст акта було зрозуміло, прийнят-
но для виконання без проведення додаткових 
консультацій. Особливо важливо забезпечити 
достатнює роз’яснення адресату тих підстав 
адміністративного акта, які можуть обмежити 
тією чи іншою мірою реалізацію його прав і 
таким чином не викликати перегляд адміні-
стративної справи.

Законність обмеження прав адресата адмі-
ністративного акта також є важливою вимо-
гою адміністративних проваджень та вказує 
на конкретизовані в ньому положення закону, 
що регулює адміністративні провадження. 

Такий обов’язок мотивації також підлягає за-
кріпленню в компетенції адміністративного 
органу і розвитку в її реалізації і правозасто-
совчій практиці. Мотивація адміністратив-
них актів в адміністративних виробництвах 
також є частиною «загального обов’язку ад-
міністративного органу давати роз’яснен-
ня, зокрема ст. 36 Закону про адміністра-
тивні виробництвах Естонської Республіки»  
[1, с. 367]. Також слід врахувати те, що моти-
вація адміністративних актів в адміністратив-
них виробництвах виступає додатковим ас-
пектом контролю в адміністративному органі 
за прийняттям рішень, може стати предметом 
оскарження і перегляду.

Серед важливих загальних критеріїв також 
слід відзначити комплексне забезпечення мі-
німальних стандартів захисту прав людини 
в різних видах адміністративних, криміналь-
них, цивільних, господарських виробництв, 
тобто по суті пропорційного забезпечення 
можливості реалізувати і захистити гаранто-
вані конвенцією фундаментальні права лю-
дини. На жаль, в Україні ця ознака потребує 
суттєвої розробки на рівні правозастосовчої 
практики, як в органах виконавчої влади, так і 
в органах місцевого самоврядування, і навіть 
в судових органах, оскільки мають місце і де-
які недоліки, суб’єктивізм, самоуправство в 
практичній роботі органів влади .

У європейських країнах адміністративний 
процес був значно переглянутий з урахуван-
ням вимог належної адміністративної проце-
дури, отримали пряме впровадження стан-
дарти належної адміністрації та належного 
управління, в яких відображені не тільки де-
мократичні, але і прямо необхідні для реалі-
зації суб’єктивних прав і обов’язків громадян 
правомочності.

Наприклад, у Франції консолідація актів 
адміністративного законодавства призвела до 
появи нових кодифікованих актів у нових сфе-
рах адміністративно-правового регулювання, 
цей досвід може бути успішно застосований 
і в Україні, за умови постійного здійснення 
кодифікаційної роботи на державному рівні.
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Сутність адміністративного процесу бага-
то в чому залежить від адміністративної тра-
диції європейської країни, але на сучасному 
етапі ознаки уніфікації адміністративного 
процесу в європейських країнах показують 
значні перетворення в здійсненні процесуаль-
них прав і обов’язків учасників адміністра-
тивних проваджень, що дозволяє не тільки 
забезпечити ефективний захист прав людини, 
але і підвищити довіру громадян до держави, 
її органів влади загалом.

Судові адміністративні провадження в єв-
ропейських країнах і їх правове регулювання 
заслуговують на окрему увагу в досліджува-
ному аспекті, оскільки часто виступають про-
тотипом наступних елементів впроваджува-
них в Україні стандартів належного судового 
процесу та відповідних презумпції невинно-
сті, презумпції відшкодування шкоди, завда-
ної приватній особі, презумпції вини органу 
публічної влади в спірних адміністративних 
виробництвах.

Стандарти судового захисту набули знач-
ного вивчення в рамках монографічних і спе-
ціальних юридичних досліджень в Україні, 
а правозастосовча практика донині не може 
бути приведена до необхідних показників – 
індексів, оціночних критеріїв, за якими оці-
нюється належний судовий процес в європей-
ських країнах, а також як складник стандартів 
належного управління на світовому рівні.

Важливо відзначити позитивне впрова-
дження в процесуальному законодавстві Ук-
раїни права на справедливий суд, оскільки 
його вимоги напряму пов’язані з можливістю 
дотримання стандартів верховенства права, за-
хисту прав і свобод громадян. Право на спра-
ведливий суд є важливою гарантією захисту 

порушених прав приватних осіб і спеціаль-
них суб’єктів, в сучасній практиці оскаржен-
ня невиплат індексацій соціальних платежів, 
пенсій, переважно ґрунтується на оскарження 
бездіяльності Кабінету Міністрів України в 
Європейському суді з прав людини. І хоча його 
рішення мають індивідуальний характер, все 
ж забезпечення належного судового захисту 
в Європейському суді з прав людини є важли-
вим індикатором дотримання процесуальних 
прав учасників адміністративних проваджень.

Висновки. Адміністративний процес в Єв-
ропі трансформований з урахуванням загаль-
них стандартів належного судового процесу, 
поступово впроваджуються в Україні. Серед 
прикладів позитивного досвіду впроваджен-
ня в українському законодавстві загальних 
уніфікованих ознак адміністративного проце-
су з європейськими країнами.

Слід зазначити пряму фіксацію на кон-
ституційному рівні презумпції невинності, 
презумпції неможливості несення відпові-
дальності двічі за одне й те саме діяння (ne 
bis in idem), а також нещодавнє закріплення 
в Кодексі адміністративного судочинства Ук-
раїни презумпції вини суб’єкта владних по-
вноважень в адміністративних виробництвах 
спірного характеру.

Серед важливих ознак, дотепер не врахова-
них в українській правозастосовній практиці, 
слід зазначити впровадження європейських 
стандартів належного судового процесу не 
тільки в окремих положеннях актів процесу-
ального законодавства, а й використання су-
часного досвіду, судової практики судового 
захисту суб’єктивних прав приватних осіб в 
рамках європейського конвенційного право-
вого механізму .

Анотація
У статті розглянуто актуальні аспекти уніфікації адміністративного процесу в євро-

пейських країнах і підкреслена їх важливість у зв'язку з ускладненням адміністратив-
них правовідносин, їх суб'єктного складу з урахуванням міжнародних елементів, а також 
безпрецедентним прискоренням всіх суспільних процесів, які вимагають якнайшвид-
шого прийняття рішень, стандартизації їх правових форм, компетенції юрисдикційних  
органів.
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У зв'язку з цим проведено аналіз ключових критеріїв уніфікованого адміністративного 
процесу в порівнянні з сучасним європейським досвідом впровадження вимог належного 
судового процесу, мінімальних стандартів захисту прав людини, вимог належного управ-
ління та належної адміністрації. Розглянуто позитивний досвід впровадження в українсько-
му процесуальному законодавстві ряду презумпції, принципів, правил, які є спільними з 
сучасним адміністративним процесом в розрізі спірних і безперечних адміністративних 
проваджень.

Зроблено висновок про необхідність комплексного впровадження в Україні ряду важливих 
ознак адміністративного процесу, які кристалізуються, зокрема, в судовій практиці Європей-
ського суду з прав людини.

Автор підкреслив важливе значення пряму фіксацію на конституційному рівні презумпції 
невинності, презумпції неможливості возлаганія відповідальності двічі за одне й те саме діян-
ня, а також нещодавнє закріплення в Кодексі адміністративного провадження України презумп-
ції вини суб'єкта владних повноважень в адміністратівних виробництвах спірного характеру.

Ключові слова: уніфікація, адміністративний процес, європейський досвід, судові про-
вадження, безперечні виробництва, стандарти захисту прав людини, конвенційний механізм, 
презумпція, учасники адміністративного провадження.

Maletych M.M. On development of features of the unified administrative process in Europe 
Summary
In this article author’s reviewed actual issues of development of the unified features of modern 

administrative process in European countries, stressed on its importance due to raising difficulties in 
administrative relations, their members capacities, taking into account international elements, as well 
as shortening terms for decision-taking in the most of social relations, that demands standardization 
of existing legal forms, as well as of jurisdiction of administrative bodies.

In this respect author’s performed analysis of the key criteria of the unified administrative process 
in comparison with modern European experience of implementation of the demands of the due judi-
cial process, minimum standards of human rights protection, good governance and good administra-
tion standards.

Author’s discussed positive experience of implementation in the Ukrainian procedural legislation 
of the number of presumptions, principles, rules, that have common features with the modern admin-
istrative process both for conflict and positive proceedings.

The conclusions were made as to the necessity to provide complex implementation in Ukraine of 
the number of features of administrative process, formed by the court practice of the European court 
of human rights, minimum standards of human rights protection.

Author has underlined important role of direct fixation at constitutional level of the presumption of 
innocence, presumption of impossible imposing administrative sanctions for the same offence twice, 
and also resent fixation in the Code of administrative adjudication of Ukraine of the demands relating 
presumption of guilt of an administrative body in conflict administrative proceedings.

Key words: unification, administrative proceeding, European experience, judicial proceeding, 
positive administrative proceeding, standards of human rights protection, conventional legal mecha-
nism, presumptions, participants of administrative proceeding.
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ЩОДО ПОНЯТТЯ ДОХОДУ З ПОЗИЦІЇ ПОДАТКОВО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ

Постановка проблеми. На сьогодні в те-
орії податкового права не вироблено єдино-
го підходу до визначення поняття доходу. 
Категорія «дохід» є предметом досліджен-
ня вченими в галузі бухгалтерського обліку, 
управління, економіки, юриспруденції, і тому 
сутність та зміст означеної категорії, як яви-
ща об’єктивної дійсності, відображає особли-
вості розгляду такого феномену скрізь приз-
му інтересів представників різних наукових 
напрямів [1-14]. Саме тому представляється 
доцільним приділити певну увагу диферен-
ційованим підходам щодо визначення понят-
тя доходу та його видів. 

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є аналіз теоретико-методологіч-
них підходів щодо визначення категорії «до-
хід» з метою уточнення його поняття в подат-
ковому законодавстві.

Виклад основного матеріалу. В галузі 
податково-правового регулювання поняття 
доходу пов’язано, перш за все, з категорією 
«об’єкт оподаткування», адже саме дохід 
виступає одним із основних видів остан-
нього. Відповідно до ст. 22 Податкового ко-
дексу України (далі – ПК України) об'єктом 
оподаткування можуть бути майно, товари, 
дохід (прибуток) або його частина, обороти 
з реалізації товарів (робіт, послуг), опера-
ції з постачання товарів (робіт, послуг) та 
інші об'єкти, визначені податковим законо-
давством, з наявністю яких податкове зако-
нодавство пов'язує виникнення у платника 
податкового обов'язку [15]. Тобто, законо-
давцем не встановлено вичерпного переліку 
видів об’єктів оподаткування. 

Особливістю правового регулювання плат-
ника податку й об'єкта оподаткування є їх до-
сить тісний взаємозв'язок і кореспонденція 
багатьох суттєвих положень. Та це й зрозу-
міло: адже податковий обов'язок у цілому та 
чи інша особа одержує тільки за наявності в 
неї об'єкта оподаткування. Саме тому одним 
із важливіших питань законодавчого регулю-
вання доходу, як об’єкта оподаткування, є чіт-
ке його визначення. 

На сьогодні законодавцем зроблено спробу 
навести універсальне визначення доходу для 
цілей оподаткування як для фізичних, так і для 
юридичних осіб. Так, відповідно до п. 14.1.54 
ст. 54 ПК України під доходом з джерелом по-
ходження з України слід розуміти будь-який 
дохід, отриманий резидентами або нерези-
дентами, у тому числі від будь-яких видів їх 
діяльності на території України (включаючи 
виплату (нарахування) винагороди інозем-
ними роботодавцями), її континентальному 
шельфі, у виключній (морській) економічній 
зоні, у тому числі, але не виключно, доходи 
у вигляді: процентів, дивідендів, роялті та 
будь-яких інших пасивних (інвестиційних) 
доходів; доходів від надання резидентам або 
нерезидентам в оренду (користування) майна, 
розташованого в Україні, включаючи рухомий 
склад транспорту, приписаного до розташова-
них в Україні портів; спадщини, подарунків, 
виграшів, призів; заробітної плати, прибутків 
та інші види. Під доходом отриманим з дже-
рел за межами України розуміється будь-який 
дохід, отриманий резидентами, у тому числі 
від будь-яких видів їх діяльності за межами 
митної території України, включаючи будь-
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які види пасивних доходів, спадщину, пода-
рунки, виграші, призи, доходи від виконання 
робіт (надання послуг) за цивільно-право-
вими та трудовими договорами, від надання 
резидентам в оренду (користування) май-
на, розташованого за межами України тощо  
(п. 14.1.55 ст. 55 ПК) [15].

В Загальній частині ПК України мають 
закладатися виключно загальні орієнтири 
щодо визначення в цілому доходу як об’єкта 
оподаткування без особливостей визначення 
такого залежно від платника чи вида податку 
(збору). Як цілком вірно підкреслюють автори 
підручника «Податкове право України», зако-
нодавець, визначаючи серед різновидів об’єк-
тів оподаткування дохід, передбачає обов’яз-
кову деталізацію конкретного вида об’єкта 
при побудові правового механізму окремого 
податку чи збору. Тобто, загальною нормою 
встановлюються виключно межі подальшої 
деталізації окремого вида об’єкта оподатку-
вання в спеціальних нормах Особливої части-
ни ПК України [16]. 

Саме тому є не зрозумілим відсутність 
узагальненого визначення поняття доходу та 
віднесення до останнього, зокрема, прибутків 
(п.п. и, і п. 14.1.55 ст. 55 ПК України). При цьо-
му розмежування категорій «дохід» та «при-
буток» із змісту п. 14.1.55 ст. 55 ПК України 
не випливає. Це питання уточняється вже при 
характеристиці об’єкта оподаткування в Осо-
бливій частині ПК України за кожним окремим 
податком. Хотілося б звернути увагу на той 
факт, що при прийнятті першої редакції ПК 
України у 2010 році у пп. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14 
наводилося визначення поняття «доходу» як 
загальної суми доходу платника податків від 
усіх видів діяльності, отриманої (нарахова-
ної) протягом звітного періоду в грошовій, 
матеріальній або нематеріальній формах як на 
території України, її континентальному шель-
фі у виключній (морській) економічній зоні, 
так і за її межами» [17], проте у 2014 році ця 
норма була виключена [18]. Безумовно, таке 
визначення навряд чи можна вважати ідеаль-
ним для цілей податково-правового регулю-

вання, адже дохід пов’язувався виключно із 
діяльністю платника, залишаючи поза уваги 
низку пасивних доходів, проте спроба зако-
нодавця навести узагальнене поняття доходу 
заслуговує на підтримку.

Відсутність чіткого законодавчого закрі-
плення узагальнених понять «доходу» та 
«прибутку» нерідко викликає дискусії й серед 
науковців. Так, в дисертаційному дослідженні 
О. О. Журавльової підкреслено, що прибуток, 
як величина розрахункова, є вторинною щодо 
доходу і визнавати її в якості самостійного 
об’єкту оподаткування є методологічно неко-
ректно [1, с. 115]. В. О. Рядінська визначення 
доходу як загального терміну, що може засто-
совуватися не лише при оподаткуванні доходів 
фізичних осіб, але й при оподаткуванні юри-
дичних осіб вважає суттєвим недоліком ст. 14 
ПК України та пропонує окреме визначення 
саме доходів фізичних осіб як загальної суми 
доходу фізичної особи як платника податків 
від усіх видів діяльності та суми доходів від 
операцій з капіталом і раніше придбаними ак-
тивами, отримані (нараховані) протягом звіт-
ного періоду в грошовій, матеріальній або не-
матеріальній формах [2, с. 53-54]. Вважаємо, 
що окреме закріплення оподатковуваних до-
ходів залежно від статуса платника податків 
тільки ускладнює зміст ст. 14 ПК України, яка 
має закладати, як вже підкреслювалося вище 
саме загальні орієнтири в термінології.

Досліджуючи прибуткове оподаткуван-
ня Є. В. Тимофєєв зазначає, що «прибуток» 
продиктований саме результатами господар-
ської діяльності, що визначається як різниця 
між доходами і витратами, які мають місце в 
межах такої діяльності, а під «доходом» нау-
ковець розуміє лише безпосередню виручку 
платника податків без урахування понесених 
ним витрат [3, с. 258]. В такий спосіб відбува-
ється ототожнення таких категорій, як «дохід» 
та «виручка», з чим не можна погодитися.

Відзнаку між поняттям «дохід» та «при-
буток» за суб’єктним складом учасників по-
даткових відносин вбачає Д. С. Черних, за-
значаючи, що для фізичних осіб об’єктом 
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оподаткування можуть виступати виключно 
доходи, і в жодному разі не прибуток. В той 
час, як останній вчений характеризує як осо-
бливий податковий атрибут діяльності саме 
юридичних осіб (розраховується за показни-
ками бухгалтерського обліку основних фон-
дів та оборотних засобів тощо) [4, с. 38]. 

Викликає питання й позиція С. О. Лук’ян-
цева, який в своєму дисертаційному дослі-
дженні доходить висновку, що прибуток є 
складнішою категорією та включає до його 
структури доход поряд з видатками, аморти-
зацією та іншими складовими, але не навпаки 
[5, с. 52]. Нижче в роботі ми спробуємо дове-
сти, що саме категорія «дохід» є ширшою за 
категорію «прибуток». 

Навряд чи є правильним положення щодо 
розмежування прибутку та доходу за суб’єк-
тним складом в аспекті, що це категорія яка 
застосовується виключно до юридичних осіб. 
Їх розмежування є більш складним питанням, 
що зумовлено, перш за все, економічним зміс-
том таких категорій та закріпленим діючим 
законодавством механізмом їх розрахунків. 
Категорія «дохід» може застосовуватися до 
юридичних осіб, адже результатом їх госпо-
дарської діяльності є саме дохід, як певні над-
ходження, що отримуються підприємством 
в результаті виробництва і реалізації благ та 
послуг за певний період часу. В такому сенсі 
відбито саме економічний результат власної 
діяльності підприємства, господарської полі-
тики тощо. 

Не сформувалося єдиної думки щодо до-
сліджуваного питання й серед економістів. 
Нерідко можна зустріти роботи, в яких фак-
тично відбувається змішування близьких, 
проте, не тотожних категорій, зокрема, таких 
як: «виручка», «дохід» та «прибуток». Так, в 
підручнику за редакцією Ф. Ф. Бутинця до-
хід (виручка), як економічна категорія, визна-
чається як поток грошових коштів та інших 
надходжень за певний період, отриманий від 
продажу продукції, товарів, робіт, послуг 
[6, с. 324]. За такого підходу є незрозумілим 
куди слід відносити, наприклад пасивні до-

ходи (орендну плату, роялті, дивіденди і т.д.). 
Очевидним є, що поняття «дохід» слід розгля-
дати ширше аніж категорія «виручка».

Інші вчені декілька розширюють зміст до-
ходу, включаючи до нього виручку від реаліза-
ції продукції (робіт, послуг), основних засобів 
й іншого майна підприємства, а також із дохо-
дів від позареалізаційних операцій [7, с. 340;  
8, с. 240; 9, с. 335; 10, с. 452; 11, с. 273]. При 
цьому, окремі науковці звертають увагу й на 
визначення доходу як виручки за вирахуван-
ням матеріальних і прирівняних до них витрат 
[12, с. 149]. Тобто, в цілому за такого підходу 
відбувається ототожнення доходу із виручкою 
від реалізації продукції. 

Слід звернути увагу, що сталою є і пози-
ція щодо визначення доходу через категорію 
«економічна вигода» [13; 14, с. 204], в під-
ґрунті якої лежать норми, як міжнародного 
бухгалтерського права, так і національних 
бухгалтерських стандартів. Так, відповідно 
до ст. 18 МСБО дохід – це валове надходжен-
ня економічних вигод протягом певного пе-
ріоду, яке виникає в ході звичайної діяльності 
підприємства, коли власний капітал зростає в 
результаті цього надходження, а не в резуль-
таті внесків учасників капіталу» [19]. НП(С)
БО містять визначення доходів як збільшен-
ня економічних вигод у вигляді надходження 
активів або зменшення зобов’язань, які при-
зводять до зростання власного капіталу (за 
виключенням внесків власників) за звітний 
період [20].

В інших роботах вчені-економісти кон-
центрують свою увагу на визначенні поняття 
саме прибутку, під яким розуміють: 1) вира-
жений у грошовій формі чистий дохід підпри-
ємця на вкладений капітал, що характеризує 
його винагороду за ризик здійснення підпри-
ємницької діяльності, і який становить різни-
цю між сукупним доходом і сукупними ви-
тратами у процесі здійснення цієї діяльності  
[21, с. 121]; 2) частку виручки, що залишаєть-
ся після відшкодування всіх витрат [22, с. 89;  
23, с. 483]; 3) різницю між ціною реалізації та 
собівартістю продукції (товарів, робіт, послуг), 
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між обсягом отриманої виручки та сумою ви-
трат на виробництво та реалізацію продукції  
[24, с. 387]; 4) форму доходу, чистий фінан-
совий результат суб’єкта підприємницької ді-
яльності від виробничої, комерційної та інших 
видів діяльності [25, с. 103; 26, с. 313]; 5) як 
сукупність фінансових відносин, які виника-
ють від операційної, фінансової та інвестицій-
ної діяльності суб’єкта господарювання щодо 
перетворення доходів від таких видів діяльно-
сті на прибуток підприємства [27, с. 97-98]. 

Тобто, не дивлячись на різні підходи вче-
них щодо визначення понять «прибутку» та 
«доходу» спільним є розгляд категорії «до-
хід», як більш широкого поняття. Дохід – це 
загальна сума грошових (матеріальних) над-
ходжень суб’єкта від реалізованої продукції, 
виконаних робіт або послуг. Загальний дохід 
підприємства – це сума доходу, отриманого 
від продажу певної кількості продукції. Ва-
ловий дохід підприємства становить грошову 
виручку від реалізації продукту (виконання 
робіт чи послуг), інших матеріальних ціннос-
тей і майна підприємства (включаючи основ-
ні фонди) тощо, зменшену на суму постійних 
витрат підприємства. Прибуток підприємства 
є складовою частиною доходу, що залишаєть-
ся після відшкодування всіх витрат на вироб-
ничу і комерційну діяльність підприємства. 
Він характеризує перевищення надходжень 
над витратами, мету підприємницької діяль-
ності і вважається одним з головних показни-
ків результативності діяльності підприємства. 

На доцільність розмежування категорій 
«дохід» та «прибуток» звернено увагу в низ-
ці економічних досліджень з підкресленням, 
що прибуток – це величина, яка одержуєть-
ся шляхом віднімання з доходів або виручки 
собівартості реалізованої продукції, інших 
витрат та збитків; різниця між сукупним до-
ходом і сукупними витратами у процесі здійс-
нення цієї діяльності [28, с. 363; 29; 30]. 

Безумовно, «дохід» та «прибуток» – близь-
кі за змістом категорії, але ототожнювати їх 
не можна. І в цьому контексті слід звернутися 
до порядку обчислення об’єкта оподаткуван-

ня з податку на прибуток підприємств, де за-
конодавцем закріплено, що прибуток із дже-
релом походження з України та за її межами, 
визначається шляхом коригування (збільшен-
ня або зменшення) фінансового результату до 
оподаткування (прибутку або збитку), визна-
ченого у фінансовій звітності підприємства 
відповідно до національних положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку або міжнарод-
них стандартів фінансової звітності, на різ-
ниці, які виникають відповідно до положень 
ПК України (п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПК 
України) [15]. Наступні же статті ПК України 
закріплюють вичерпний перелік різниць, що 
застосовуються з метою коригування оподат-
ковуваного прибутку, зокрема: різниці, які ви-
никають при нарахуванні амортизації необо-
ротних активів; різниці, що виникають при 
формуванні резервів (забезпечень); різниці, 
які виникають при здійсненні фінансових 
операцій (ст. 138-140 ПК України). 

При оподаткуванні же доходів фізичних 
осіб, законодавцем такого підходу не закла-
дено. Так, відповідно до ст. 163 ПК України 
об'єктом оподаткування резидента є: загаль-
ний місячний (річний) оподатковуваний до-
хід; доходи з джерела їх походження в Украї-
ні, які остаточно оподатковуються під час їх 
нарахування (виплати, надання); іноземні до-
ходи – доходи (прибуток), отримані з джерел 
за межами України (п. 163.1 ст. 163 ПК Украї-
ни) [15]. Об'єктом оподаткування нерезиден-
та є: загальний місячний (річний) оподатко-
вуваний дохід з джерелом його походження в 
Україні; доходи з джерела їх походження в Ук-
раїні, які остаточно оподатковуються під час 
їх нарахування (виплати, надання) (п. 163.2 
ст. 163 ПК України) [15]. 

Представляється, що закріплюючи право 
платника податку на прибуток на вирахуван-
ня з суми фінансового результату (прибутку) 
відповідних різниць, пов’язаних з отриман-
ням такого прибутку, слід оперувати категорі-
єю «прибуток», а при оподаткуванні доходів 
фізичних осіб, механізм якого не передбачає 
зменшення сум отриманих доходів на суму 
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відповідних різниць, тобто фактично поне-
сених витрат (за винятком певних випадків), 
доцільно використовувати категорію «дохід». 

Така позиція може визвати деякі запере-
чення, адже сам законодавець в Розділі IV ПК 
України «Податок на доходи фізичних осіб» 
застосовує термін «інвестиційні прибутки», 
включаючи останні до загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу платника 
(п.п. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 ПК України) [15]. 
Інвестиційний прибуток, будучи формою па-
сивного доходу, єдиний з різновидів доходів 
фізичної особи, який передбачає здійснен-
ня розрахунку з метою врахування витрат 
на придбання інвестиційного активу (п.п. 
170.2.2 ст. 170 ПК України), тобто, є виклю-
ченням із загального правила.  Законодавець 
запроваджуючи формулу його розрахунку як 
позитивної різниці між доходом, отриманим 
фізичною особою від продажу інвестиційно-
го активу і документально підтвердженими 
витратами на придбання такого активу – ви-
користовує термін прибуток, що ми розгля-
даємо як аргумент на користь того, що роз-
межування категорій «дохід» та «прибуток» 
за видом платника податків вимагає певного 
уточнення, й більш логічним є їх розмеж-
ування виключно за економічним змістом. 
Представляється, що характеристика дохода, 
як об’єкта оподаткування, передбачає певне 
роздвоєння та використання специфічних 
підстав формування доходів юридичних та 
фізичних осіб, що й має бути відображено у 
спеціальних податкових нормах за кожним із 
прибуткових податків.

В господарському законодавстві також не 
вирішено витання щодо понятійного закрі-
плення категорій «дохід» та «прибуток». Так, 
прибуток (доход) суб'єкта господарювання, 
будучи показником фінансових результатів 
його господарської діяльності, визначаєть-
ся шляхом зменшення суми валового доходу 
суб'єкта господарювання за певний період на 
суму валових витрат та суму амортизаційних 
відрахувань (ст. 142 Господарського кодексу 
України – далі ГК України) [31]. З наведеного 

твердження випливає, що в ГК України закла-
дено алгоритм визначення прибутку, що доз-
воляє характеризувати сутність даної катего-
рії, як різницю між надходженнями суб’єкта 
господарювання в результаті господарської 
діяльності та матеріальними й прирівняними 
до них витратами. До аналогічних висновків 
можна дійти в результаті аналізу й ст. 15 За-
кону України «Про господарські товариства», 
в якій зазначено, що прибуток товариства 
утворюється з надходжень від господарської 
діяльності після покриття матеріальних та 
прирівняних до них витрат і витрат на оплату 
праці [32]. 

Як зазначалося вище, розмежування дослі-
джуваних категорій закладено й в Стандар-
тах бухгалтерського обліку, де відповідно до 
стандарту 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» визначено, що доходи – це збіль-
шення економічних вигод у вигляді збільшен-
ня активів або зменшення зобов’язань, яке 
призводить до зростання власного капіталу 
(за винятком зростання капіталу за рахунок 
внесків власників); прибуток же – це сума, на 
яку доходи перевищують пов’язані з ними ви-
трати [20]. 

З проведеного аналізу можна зробити ви-
сновок, що «дохід» та «прибуток» є близь-
кими, проте, різними категоріями та відріз-
няються, зокрема, врахуванням сум різниць 
(витрат), понесених при отриманні прибутку. 
Дохід – це вигода, яка має економічний ха-
рактер, виступає в грошовій чи натуральній 
формі та піддається оцінці; враховується для 
цілей оподаткування відповідно до затвер-
джених стандартів. Податкове законодавство 
України не містить універсального визначен-
ня поняття доходу для цілей оподаткування, 
що може застосовуватися одночасно й для фі-
зичних, й юридичних осіб. 

У сучасних умовах саме дохід, як багато-
планове економічне явище, має різні форми 
та види прояву, що вимагає чіткого юри-
дичного визначення на рівні Загальної ча-
стини ПК України із закладенням ключової 
ознаки, яка буде характеризувати саме цю 
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категорію. На наш погляд, такою ознакою 
має бути категорія «економічна вигода» (як 
закладено в Стандартах бухгалтерського 
обліку). 

Висновки. З урахуванням наведеного, ува-
жаємо, що на законодавчому рівні доцільним 
є закріплення узагальненого визначення кате-
горії «дохід» у ст.14 ПК України «Визначення 
понять», що буде відображати саме родовий 
об’єкт оподаткування, а видові форми мають 

бути закріплені вже нормами Особливої ча-
стини ПК України при врегулюванні податку 
на доходи фізичних осіб та податку на прибу-
ток з підприємств. Таким чином, пропонуємо 
внести зміни до п. 14.1.54 ст. 54 ПК України 
та викласти його в наступній редакції: «під 
доходом слід розуміти економічну вигоду в 
грошовій або натуральній формі, що визна-
чається відповідно до норм розділів III та 
IV цього Кодексу».

Анотація
Стаття присвячена дослідженню правової природи категорії «дохід» з позиції податкового 

регулювання. Піддається критиці змішування близьких, проте, не тотожних категорій, зокре-
ма, таких як: «виручка», «дохід» та «прибуток», в зв’язку з чим проаналізовано наукові підходи 
до їх визначення.

Обґрунтовано, що розмежування категорій «дохід» та «прибуток» не може здійснюватися 
виключно за суб’єктним складом, адже в основі такого процесу лежить, перш за все, економіч-
ний зміст означених категорій та закріплений діючим законодавством механізм їх розрахунків. 
Категорія «дохід» може застосовуватися до юридичних осіб, адже результатом їх господар-
ської діяльності є саме дохід, як певні надходження, що отримуються підприємством в резуль-
таті виробництва і реалізації благ та послуг за певний період часу. В такому сенсі відбито саме 
економічний результат власної діяльності підприємства, господарської політики тощо. Засто-
сування категорії «прибуток» передбачає врахування сум різниць (витрат) понесених при от-
риманні прибутку за встановленими законодавством та нормами бухгалтерського обліку пра-
вилами. Уточнено, що дохід – це вигода, яка має економічний характер, виступає в грошовій 
чи натуральній формі та піддається оцінці; враховується для цілей оподаткування відповідно 
до затверджених стандартів. Податкове законодавство України не містить універсального ви-
значення поняття доходу для цілей оподаткування, що може застосовуватися одночасно й для 
фізичних, й юридичних осіб, в зв’язку з чим запропоновано внесення змін до п. 14.1.54 ст. 54 
ПК України з викладенням в наступній редакції: «дохід – це економічна вигода в грошовій або 
натуральній формі, що визначається відповідно до норм розділів III та IV цього Кодексу».

Ключові слова: дохід, прибуток, виручка, економічна вигода, платник податків, податок на 
доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств. 

Martsynkevych V.А. On the concept of income from the position of tax and  
legal regulation

Summary
The article is devoted to the study of the legal nature of the category «income» from the standpoint 

of tax regulation. Mixing close, but not identical categories, such as «revenue», «income» and «prof-
it» is criticized. In this regard, scientific approaches to their definition were analyzed.

It is substantiated that the distinction between the categories «income» and «profit» cannot be 
made only by the subject composition, so far as the basis of such a process is, first of all, the economic 
content of these categories and the mechanism of their calculations. The category «income» can be 
applied to legal entities, because the result of their economic activity is income, as certain income 
received by the enterprise as a result of production and sale of goods and services for a certain period 
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of time. In this sense, it reflects the economic result of the company's own activities, economic policy 
and so on. The application of the category «profit» involves consideration of the amounts of differ-
ences (costs) incurred in making a profit according to the rules established by law and accounting 
rules. It is clarified that income is a benefit that has an economic nature, is in cash or in kind and can 
be assessed; is taken into account for tax purposes in accordance with approved standards. The tax 
legislation of Ukraine does not contain a universal definition of the concept of income for tax purpos-
es, which can be applied simultaneously to individuals and legal entities, in connection with which it 
is proposed to amend paragraph 14.1.54 of Art. 54 of the Civil Code of Ukraine with the following 
wording: «income is an economic benefit in cash or in kind, determined in accordance with the pro-
visions of sections III and IV of this Code».

Key words: income, profit, revenue, economic benefit, taxpayer, personal income tax, corporate 
income tax.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД 
СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Постановка проблеми. Одна з найважли-
віших конституційних характеристик україн-
ської держави – її характеристика як держави 
соціальної [1]. Проте, на жаль, упродовж ро-
ків незалежності державна соціальна політи-
ка України так і не сформувалася як цілісна, 
комплексна стратегія. Оновлене законодав-
ство не повною мірою узгоджується з його 
якістю, що і є однією з основних причин недо-
статньої ефективності прийнятих законів. До 
основних недоліків чинного законодавства на-
лежать: невизначеність пріоритетності в при-
йнятті законодавчих актів, велика кількість 
змін і доповнень до вже прийнятих законів, 
нестабільність та внутрішня суперечливість 
законодавчих актів та окремих норм; правова 
неврегульованість багатьох суспільних від-
носин; недостатня наукова обґрунтованість 
частини законодавчих актів; відсутність на-
лежного тлумачення більшості нормативних 
документів [2]. Зазначені проблемні питання, 
на наш погляд, зумовлені відсутністю послі-
довних дій у сфері державної соціальної полі-
тики і забезпечення на її основі не лише єдно-
сті нормативно-правової системи в державі, а 
й її узгодженості та стабільності. Як бачимо, 
на сучасному етапі розвитку нашої держави 
необхідно проаналізувати проблемні аспекти 
державної соціальної політики, визначити, 
чому вона не є ефективною, вивчити зарубіж-
ний досвід, врахувати євроінтеграційні наміри 
держави і обрати таку модель соціальної полі-
тики, яка для України стане дієвою та резуль-
тативною і надасть можливість реалізовувати 
постулат, що Україна – соціальна держава. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, пов’язані із дослідженням пробле-

матики правових механізмів сучасної дер-
жавної соціальної політики, особливостей їх 
застосування привертали увагу Л.І. Ільчука, 
О.В. Кришень, А.С. Крупніка, О.В. Крюкова, 
О.В. Лаврука, Г.С. Лопушняк, О.В. Макарова, 
І.Г. Оксьома, Л.О. Остапенка, С.В. Пєткова, 
В.А. Скуратівського, П.І. Шевчука та інших. 
Водночас, невизначеність пріоритетності в 
прийнятті законодавчих актів, суттєві змі-
ни та доповнення до вже прийнятих законів, 
нестабільність та внутрішня суперечливість 
законодавчих актів та окремих норм, а також 
відсутність належного тлумачення більшості 
нормативних документів наразі свідчать про 
актуальність подальшого ґрунтовного аналізу 
даної проблематики.

Метою статті є визначення, з позицій су-
часності, основних шляхів удосконалення 
адміністративно-правового регулювання су-
часної державної соціальної політики, аналіз 
позитивного зарубіжного досвіду та надання 
дієвих пропозицій у даному напрямі.

Виклад основного матеріалу. Сучасна со-
ціальна політика потребує докорінних змін як 
підходів щодо вирішення проблемних питань 
у соціальній сфері, зміни існуючої моделі со-
ціальної політики, так і приведення її до єв-
ропейських стандартів. «Ключова відмінність 
української системи від європейської, зазна-
чив експерт проєкту ЄС з питань розвитку 
системи соціальних послуг в Україні А. Тре-
тяк, полягає в успадкуванні радянської моде-
лі. Взагалі то, в цьому немає нічого погано-
го: Радянський Союз був першим, хто почав 
впроваджувати інноваційні соціальні програ-
ми – ще на початку 1920-х рр. Деякі з них на-
віть вплинули на розвиток соціальних систем 
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у Європі. Але радянська та західноєвропей-
ська системи керувалися різними парадигма-
ми розвитку. Радянська система розробляла 
соціальну політику навколо ідеї повного пра-
цевлаштування, яка передбачала інтеграцію 
всього працездатного населення до виробни-
чого процесу [3]. На практиці це означає, що 
в Україні люди можуть отримувати державну 
підтримку лише у разі, якщо вони на неї за-
слуговують, в Європі ж підтримка надається 
людям, які потрапили в скрутне фінансове 
становище, щоб допомогти їм інтегрувати-
ся до звичного способу життя в суспільстві. 
Це означає, що люди повинні щось зробити, 
аби отримати державну підтримку від держа-
ви. Наприклад, пільги по безробіттю можуть 
передбачати громадські роботи: можливі бе-
нефіціари можуть, наприклад, взяти участь у 
висадці квітів у громадських місцях тощо [3]. 

Ведучи мову про удосконалення сучас-
ної доктрини соціальної політики не можна 
не звернути увагу і на зарубіжний досвід у 
цій сфері, зокрема на те, що у світі існує три 
моделі соціальної політики, які за поділом  
Г. Эспінг-Андерсена поділяються на лібе-
ральну (США, Австралія, Англія, Канада), 
континентально-європейську (Німеччина, 
Австрія, Італія, Франція) і скандинавську 
(Швеція, Норвегія, Нідерланди, Данія) [4].  
В основу цієї класифікації покладені принци-
пи доступності, ступені охоплення населення 
та перерозподілу доходів у системах соціаль-
ного забезпечення. У цих моделях практично 
і виокремлюється доктрина соціальної держа-
ви європейського зразку.

Звернемося до безпосереднього їх аналізу. 
Для ліберальної моделі характерне надання 
адресної соціальної допомоги найбіднішим 
верствам при посиленні страхового принци-
пу фінансування соціальних програм, а також 
зростання ролі особистих коштів в оплаті со-
ціальних послуг. Домінуючу роль у соціаль-
ній сфері державної соціальної політики лібе-
ральної моделі відіграють не державні органи, 
а приватні добродійні організації, створені за 
різними ознаками – етнічними, релігійними 

чи іншими. Ця модель передбачає держав-
ні обов’язки з соціального захисту лише для 
найбільш вразливих груп населення. Інші 
громадяни повинні забезпечувати себе само-
стійно. Тобто в питаннях соціальних, зокре-
ма, забезпеченні свого добробуту, перевага 
надається не державі, а особистим зусиллям 
кожного окремого громадянина [1].

Континентально-європейська (консер-
вативна) модель. Ця модель ґрунтується на 
об’єднанні зусиль у розв’язанні соціальних 
проблем, коли відповідальність окремого 
підприємця замінена системою їх обов’язко-
вої колективної відповідальності під контр-
олем держави. Ця модель має обов’язковою 
попередньою умовою високо й добре орга-
нізоване суспільство і є підсумком політич-
ної прихильності суспільства принципам 
добробуту. Корпоративний тип поєднує у 
собі різні риси: яскраво виражена стратифі-
кація як за рівнем доходу (особливо у Фран-
ції), так і за соціальним статусом. Позиції 
держави тут значно сильніші; бюджетні ві-
драхування на соціальні заходи приблизно 
дорівнюють страховим внескам працівників 
і роботодавців; основні канали перерозподі-
лу перебувають або в руках держави, або під 
її контролем. При цьому держава прагне на-
давати перевагу системі страхового захисту. 
Завдяки цьому розмір соціальної допомоги 
перебуває в пропорційній залежності від 
трудових доходів і розмірів відрахувань на 
страхові платежі [1].

Скандинавська модель заснована на кон-
цепції «солідарності», у якій соціальний 
захист розглядається як справа всього су-
спільства, а не окремо взятих індивідів. Со-
ціальний захист повинен бути безперервним, 
всебічним і охоплювати всі сфери життя лю-
дини; соціальний захист повинен бути гнуч-
ким, доступним і здатним вирівнювати соці-
альні умови для всіх груп населення. Держава 
забезпечує реалізацію гарантованих прав і дій 
соціального захисту й відповідає за активне 
функціонування різних недержавних соціаль-
них служб [5, с. 42].
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Класифікація моделей соціальної полі-
тики – важливий етап визначення основних 
принципів та передумов впровадження ефек-
тивних інструментів досягнення соціальних 
цілей. Слід зазначити, що під час розгляду 
Європейською комісією питання формування 
соціальної політики для «Загальноєвропей-
ського будинку» було розроблено уніфіковану 
модифікацію соціальної політики: «бісмар-
ківська» та «бевериджська» моделі [6]. 

Зважаючи на викладене вище, зробимо пев-
ні узагальнення: сучасна доктрина соціальної 
політики в Україні та її розвиток мають ґрун-
туватися і враховувати політико-економічну 
ситуацію і проблеми, існуючі в соціально-гу-
манітарній сфері нашої держави; заходи су-
часної доктрини соціальної політики повинні 
ґрунтуватися на економічному становищі та 
здатності держави реалізовувати у життя со-
ціальні проєкти та програми; на сучасному 
етапі копіювання досвіду соціальної політи-
ки інших держав без врахування історичних, 
соціокультурних, економічних умов не є пра-
вильним. Україна, спираючись на світовий 
досвід, має обрати власну стратегію держав-
ної соціальної політики, визначитися з міс-
цем і роллю держави в цій сфері; корисною 
для України вбачається обрання передового 
досвіду скандинавської та німецької моделі 
соціальної політики. Це передбачає універ-
сальність послуг, відповідальність суспіль-
ства за надання державних соціальних послуг 
високої якості в таких напрямах як освіта, ме-
дицина, пенсійне забезпечення та соціальний 
захист вразливих верств населення.

З урахуванням євроінтеграційного курсу 
України важливо врахувати особливості даної 
класифікації при модифікації та переформа-
туванні своєї державної соціальної політики 
[5, с. 42]. Проте сучасна доктрина державної 
соціальної політики має враховувати як євро-
пейський досвід, так і соціально-економічне 
становище держави. Адже просте копіюван-
ня тієї чи іншої моделі соціальної політики 
не повинно відбуватися, так як ефективною 
стане саме та політика держави, яка стане 

адаптованою до сучасного стану економіки, 
враховувати національні інтереси України, 
соціокультурні аспекти, ментальність та тра-
диції. Стратегія має поєднати три відомі по-
ложення: по-перше, описати модель системи 
«як вона зараз»; по-друге, описати бажаний 
стан системи «як має бути» у майбутньому 
і, по-третє, описати механізм, завдяки якому 
система має переміститися із теперішнього 
стану в майбутнє, тобто побудувати механізм 
реалізації стратегії.

Аналіз програмних документів, які визна-
чають державну соціальну політику свідчить 
про принципове нерозуміння на державному 
рівні того, що державна політика не може 
обмежуватися стратегіями та планами діяль-
ності, які містять загальні наміри розвитку в 
соціальній сфері, а має і повинна передбачати 
конкретні механізми їх впровадження. Сучас-
на державна соціальна політика має містити-
ся в програмному документі, який повинен 
мати назву. Якщо проаналізувати програм-
ні документи, в яких визначаються напрями 
державної політики у різних сферах, то наз-
ви в цьому випадку різняться. Так, законо-
давцем вживаються поряд з терміном «дер-
жавна політика» такі поняття як «стратегія», 
«план дій», «дорожня карта», «концепція», 
«доктрина». Сучасна державна соціальна по-
літика міститься у документах, які також ма-
ють різні назви «Стратегія сталого розвитку 
«Україна – 2020» [7], Програма діяльності 
Кабінету Міністрів України [8], Стратегічний 
план діяльності Міністерства соціальної по-
літики України на 2020 бюджетний рік і два 
бюджетні періоди, що настають за плановим 
(2021–2022 роки) [9]. Такий стан недопусти-
мий, терміни повинні бути науково виважені і 
вживатися у правильному контексті стосовно 
назви державної політики. Така термінологіч-
на плутанина не сприяє ефективності реаліза-
ції заходів державної політики.

Покращення процесу розроблення та впро-
вадження у життя державної соціальної полі-
тики пропонується шляхом прийняття Закону 
України «Про державне стратегічне плану-
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вання», положення якого повинні визначати 
програмні документи державної політики, їх 
назву, ієрархію та зміст. Щодо кожного виду 
документу (доктрина, стратегія, концепція, 
план тощо) встановлювати його форму, струк-
туру, термін дії, процедуру підготовки тощо.

Висновок. Таким чином, з метою покра-
щення стану стратегічного планування та 
вироблення сучасної доктрини соціальної 
політики запропоновано: розробити струк-
туру та встановити ієрархію системи страте-
гічних документів державної соціальної по-
літики за схемою доктрина-стратегія-план; 
визначити адміністративно-правові проце-
дури формування цих стратегічних докумен-
тів, механізми їх впровадження та корегу-
вання, зміст, зв’язки між собою; забезпечити 
їх узгодженість з іншими державними та 
регіональними програмними документами в 
економічній та гуманітарній сфері; розроби-
ти згідно із сучасними поглядами стратегіч-

ного планування базові поняття, що визнача-
ють зміст суспільних відносин у соціальній 
сфері, існуючі загрози та актуальні пробле-
ми (кризові явища, тенденції розвитку, нега-
тивні наслідки тощо), комплексний механізм 
стратегічного та тактичного управління в 
соціальній сфері; узгодити між собою поло-
ження державних, регіональних та місцевих 
програмних документів у соціальній сфері; 
завершити формування нормативно-право-
вої бази у соціальній сфері відповідно до 
сучасної доктрини державної політики; за-
твердити на законодавчому рівні Доктрину 
розвитку України, як соціальної держави та 
Стратегію державної соціальної політики до 
2030 року. Положення цих стратегічних до-
кументів мають деталізуватися у Програмі 
діяльності Кабінету Міністрів України з ре-
алізації Стратегії державної соціальної полі-
тики до 2030 року та у Планах дій профіль-
них міністерств.

Анотація
У статті окреслено основні напрями удосконалення адміністративно-правового регулювання 

сучасної державної соціальної політики. З’ясовано, що одна з найважливіших конституційних ха-
рактеристик української держави – її характеристика як держави соціальної. Констатовано, що до 
основних недоліків чинного законодавства належать: невизначеність пріоритетності в прийнятті 
законодавчих актів, велика кількість змін і доповнень до вже прийнятих законів, нестабільність 
та внутрішня суперечливість законодавчих актів та окремих норм, правова неврегульованість 
багатьох суспільних відносин, недостатня наукова обґрунтованість частини законодавчих актів, 
відсутність належного тлумачення більшості нормативних документів. Проаналізовано позитив-
ний зарубіжний досвід, зокрема моделі соціальної політики (ліберальну, континентально-євро-
пейську, скандинавську), у яких практично і виокремлюється доктрина соціальної держави єв-
ропейського зразку. Розглянуто сутність термінів «державна політика», «стратегія», «план дій», 
«дорожня карта», «концепція», «доктрина». Зроблено висновок, що терміни повинні бути науково 
виважені і вживатися у правильному контексті стосовно назви державної політики. Надано про-
позиції щодо розроблення та прийняття Закону України «Про державне стратегічне планування», 
положення якого повинні визначати програмні документи державної політики, їх назву, ієрархію 
та зміст. Запропоновано, з метою покращення стану стратегічного планування та вироблення су-
часної доктрини соціальної політики: розробити структуру та встановити ієрархію системи стра-
тегічних документів державної соціальної політики за схемою доктрина-стратегія-план; визна-
чити адміністративно-правові процедури формування цих стратегічних документів, механізми їх 
впровадження та корегування, зміст, зв’язки між собою; забезпечити їх узгодженість з іншими 
державними та регіональними програмними документами в економічній та гуманітарній сфері.

Ключові слова: соціальна політика, напрями удосконалення, стратегічні документи, імпле-
ментація зарубіжного досвіду, правові механізми, адміністративно-правові процедури.
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Medianyk V.A. Ways of improving the administrative and legal basis of modern state social 
policy

Summary
The article outlines the main directions of improving the administrative and legal regulation of 

modern state social policy. It was found that one of the most important constitutional characteristics 
of the Ukrainian state is its characteristic as a social state. It is stated that the main shortcomings 
of the current legislation include: uncertainty of priority in the adoption of legislative acts, a large 
number of changes and additions to already adopted laws, instability and internal contradictions of 
legislative acts and individual norms, legal unregulation of many social relations, insufficient scien-
tific substantiation of some legislative acts. lack of proper interpretation of most regulations. Positive 
foreign experience is analyzed, in particular models of social policy (liberal, continental European, 
Scandinavian), in which the doctrine of the welfare state of the European model is practically distin-
guished. The essence of the terms "public policy", "strategy", "action plan", "road map", "concept", 
"doctrine" is considered. It is concluded that the terms should be scientifically sound and used in the 
right context in relation to the name of public policy. Proposals for the development and adoption of 
the Law of Ukraine "On State Strategic Planning", the provisions of which should determine the pol-
icy documents of public policy, their name, hierarchy and content. It is proposed, in order to improve 
the state of strategic planning and development of a modern doctrine of social policy: to develop a 
structure and establish a hierarchy of the system of strategic documents of state social policy accord-
ing to the scheme doctrine-strategy-plan; determine the administrative and legal procedures for the 
formation of these strategic documents, mechanisms for their implementation and adjustment, con-
tent, links; ensure their consistency with other state and regional policy documents in the economic 
and humanitarian spheres.

Key words: social policy, directions of improvement, strategic documents, implementation of 
foreign experience, legal mechanisms, administrative and legal procedures.
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Актуальність. Довгий час соціологічні 
дослідження свідчили про низький рівень 
довіри громадян до судів. Сучасні реформи 
сфери судочинства спрямовані на підвищення 
рівня довіри громадян до судової влади через 
покращення рівня фаховості, незалежності та 
справедливості суддів. За висновками масш-
табного соціологічного дослідження «Став-
лення громадян України до судової системи», 
проведеного Громадською організацією Укра-
їнський центр економічних і політичних до-
сліджень імені Олександра Разумкова у 2020 
році вперше за багато років було зафіксовано 
факт, що частка тих, хто вважає, що рішення 
судів були законними і справедливими, пере-
вищила частку тих, хто думає інакше. Водно-
час виявлено таку тенденцію, що рівень дові-
ри громадян, які мають власний нещодавній 
досвід спілкування з судами, є значно вищим, 
баланс довіри з боку цих громадян до судів 
та судової системи є позитивним, тобто чис-
ло тих, хто довіряє судам, є вищим, ніж число 
тих, хто не довіряє. Проте, більшість грома-
дян не мають особистого досвіду спілкування 
з судами і визначають своє ставлення до су-
дової системи на підставі чужого досвіду або 
інформації в ЗМІ, а тому ставлення населення 
в цілому до судової системи є негативним, а 
рівень довіри є одним з найнижчих серед дер-
жавних та соціальних інституцій [1; 2]. 

Науковці та правотворці вишукують шля-
хи зміни цієї ситуації на краще. Один з та-
ких напрямів був визначений ще у Концепції 
вдосконалення судівництва для утвердження 
справедливого суду в Україні відповідно до 
європейських стандартів, яка визначила суд 

присяжних як напрям підвищення рівня дові-
ри суспільства до судочинства [3]. Водночас, 
на наш погляд, участь присяжних у здійснен-
ні правосуддя дозволяє звичайним громадя-
нам, що належать до їх оточення, отримувати 
достовірну інформацію про судовий процес, 
поведінку суддів, прокурорів, адвокатів, під-
судних та інших учасників судового прова-
дження з перших вуст. 

У сучасних умовах, наголошує І.Р. Во-
лоско, суд присяжних здатний захистити 
судову систему від деяких тенденцій, що 
виникають у суддівському корпусі, які мо-
жуть підірвати справедливу систему оцінки 
кримінальної відповідальності та покарання  
[4, c. 70]. Слід підтримати думку цієї вченої, 
що інститут присяжних дозволить знизити 
рівень впливу на суд таких негативних чин-
ників як залежність суддів від органів вико-
навчої влади або від політичних партій; від 
громадської думки; від класових, етнічних 
або соціальних протирічь; належності суддів 
до правлячого класу, основної етнічної групи 
або соціальної еліти тощо.

Стан наукової дослідженості. Загальні пи-
тання правового статусу присяжних, порядку 
їх обрання, виконання покладених обов’язків 
та відповідальність досліджували такі вчені як 
І.Р. Волоско, А.В. Грубінко, С.О. Іваницький, 
В.В. Колюх, Ю.В. Лисюк, О.О. Овсяннікова, 
М.М. Олашин, М.В. Оніщук, І.О. Рощина, 
В.В. Смірнова, Л.Р. Шувальська та інші. Вод-
ночас, ці вчені не приділяли достатньо уваги 
дослідженню правової природи суб’єктивно-
го публічного права бути присяжним. Розгляд 
Верховною Радою України проєкту Закону 
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України «Про суд присяжних» та пов’язаних 
із ним проєктів, свідчить про активізацію 
сучасних правотворчих процесів у сфері по-
силення ролі присяжних у сфері правосуддя 
в Україні, що обумовлює актуальність цього 
дослідження. 

Мета та завдання. Основною метою цієї 
статті є з’ясування змісту суб’єктивного пу-
блічного права бути присяжним. Завданнями 
дослідження визначено як з’ясування юри-
дичних фактів, із якими пов’язано порушенні 
відповідного провадження та його реалізація, 
розмежування правового статусу кандидата 
в присяжні та присяжного у кримінальному 
та цивільному процесі, виявлення недоліків 
вітчизняного законодавства у цій сфері та 
формулювання пропозиції перспективного 
удосконалення правового регулювання реа-
лізації суб’єктивного публічного права бути 
присяжним. 

Основний зміст. Перепоною до встанов-
лення істини по справі та винесення спра-
ведливого рішення є не тільки залежність 
суддів від різних владних структур. Цьому 
заважають також, на думку І.Р. Волоско фор-
малізованість в ході відправленні правосуддя 
або професійна деформація суддів в резуль-
таті багаторічної судової практики; надмірна 
бюрократизація судової влади, що полягає, 
наприклад, у прийнятті судових рішень під 
впливом бажання піднятися по кар’єрній дра-
бині; надлишковий судовий формалізм у про-
цесі, практиці і мові судочинства [4, c. 70]. 
Підтвердження цієї думки знаходимо у звіті 
за результатами дослідження «Ставлення гро-
мадян України до судової системи», проведе-
ного Центром Разумкова. У цьому документі 
відображено результати узагальненні відпо-
відей громадян щодо того чим, на їх думку, 
найчастіше керуються судді при винесенні 
судового рішення. Так, респонденти вважали, 
що судді найчастіше керуються власною ви-
годою (34,8%), рідше висловлювалася думка, 
що – законом (13,3%), обставинами справи 
(11,7%), майновим та/або посадовим стано-
вищем сторін (14,2%). Ще рідше громадяни 

відповідали, що судді керуються вказівкою 
голови суду (7,6%), політичною ситуацією в 
державі (5,1%) [1]. Тому слід погодитись із 
позицією І.Р. Волоско, інститут присяжних 
слід розглядати як елемент сучасних судових 
реформ, спрямованих на підвищення рівня 
довіри громадян до судів. 

Натомість на думку авторів Проекту За-
кону «Про внесення змін до Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» щодо удо-
сконалення порядку формування списку при-
сяжних» інститут суду присяжних поклика-
ний забезпечити надійний захист основних 
прав, свобод і законних інтересів обвинуваче-
ного (підсудного) від незаконного і необґрун-
тованого засудження, зменшити ймовірність 
висунення незаконного та необґрунтованого 
обвинувачення, що в свою чергу сприятиме 
збільшенню правосудних рішень, зменшен-
ню корупційних проявів в судах, підвищення 
довіри до судочинства [5]. Розробка цього за-
конопроєкту є презентацією позиції більшо-
сті науковців, які вважають, що введення на 
процесуальному рівні інституту присяжних 
є шляхом до позбавлення правосуддя від ко-
рупції та адміністративного тиску [6]. 

Не позбавлені недоліків щодо встановлен-
ня об’єктивної істини й інститут присяжних. 
Сильна судова влада у Франції, Іспанії, Італії 
та Німеччині зазвичай була затятою против-
ницею народної участі в процесі, оскільки 
судді в цих країнах розглядали своє завдання 
як наукове, виконання якої вимагало глибоких 
правових знань, що було за межами можливо-
стей простого представника народу [4, c. 73]. 
Водночас, слід наголосити на тому, що зміст 
інституту присяжних і полягає саме в тому, 
щоб громадяни, які не знають норм права 
адже для цього є професійні судді, проте наді-
лені певним життєвим досвідом та відчуттям 
справедливості, вирішували питання факту 
вчинення особою діяння, яке їй інкримінуєть-
ся, та рівень його суспільної небезпеки. 

Водночас, в сукупності рівень об’єктив-
ності та справедливості винесених рішень 
судом із залученням присяжних є набагато 
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вищим, що доведено багаторічною практи-
кою діяльності суду присяжних в таких кра-
їнах як Англії і Уельсі, США, Канаді, Швеції, 
Бельгії, Данії, Норвегії, Австрії, Франції, Бол-
гарії, Польщі, Естонії, Хорватії, Литви, Чехії 
та інших. Форми реалізації самої ідеї суду 
присяжних в цих країнах різна. Так, сучасні 
суди присяжних кваліфікують: із роздільними 
колегіями в Англії та Уельсі, США, Канаді, 
Австралії, Новій Зеландії, Гонконзі, Швеції, 
Росії; із роздільно-спільною колегією, коли 
після винесення присяжними вердикту ос-
таточне рішення приймається спільно з про-
фесійними суддями в Бельгії, Данії, Австрії, 
Норвегії, Німеччині, Італії, Франції, Греції  
[5; 6]. Водночас, у цих країнах підхід до ро-
зуміння правової природи статусу присяж-
ного як реалізація його публічного права чи 
обов’язку громадянина різниться. Не спосте-
рігається єдності позицій і вітчизняних тео-
ретиків та практиків щодо правової природи 
статусу присяжного та кандидата у присяжні. 

Конституція України у статтях 124, 127 та 
129 визначає основні засади інституту при-
сяжних в Україні, закріплюючи його як фор-
му реалізації безпосередньої участі народу у 
здійсненні правосуддя [7]. Водночас відсут-
ність окремого Закону України, що визначав 
би основні засади реалізації інституту при-
сяжних свідчить про певну незрілість сучас-
ної вітчизняної концепції суду присяжних. 
Наразі продовжуються дискусії щодо змісту 
інституту присяжних та його правової при-
роди як права чи як обов’язку громадян. Про 
існуючі неузгодження та наявність різних під-
ходів у цій сфері науковців, практиків, політи-
ків та представників громадськості свідчать 
відмінності, що прослідковуються у визначен-
нях поняття присяжних в міжнародних доку-
ментах, у Законі України «Про судоустрій та 
статус суддів» [8] та у проєкті Закону України 
«Про суд присяжних» [9]. 

Так, Додатковий протокол до Кримінальної 
конвенції про боротьбу з корупцією «присяж-
ний засідатель» закріплює, що присяжним є 
особа, визначена в національному законодав-

стві держави-сторони цього Протоколу, яка не 
є професійним юристом, що діє як член коле-
гіального органу, який несе відповідальність 
за прийняття рішення про вину особи, що 
обвинувачується в суді [10]. Стаття 63 Зако-
ну України «Про судоустрій та статус суддів» 
визначає, що присяжним є особа, яка у випад-
ках, визначених процесуальним законом, та за 
її згодою вирішує справи у складі суду разом 
із суддею або залучається до здійснення пра-
восуддя. Також у статті 65 цього Закону зазна-
чено, що присяжним може бути громадянин 
України, який досяг тридцятирічного віку і 
постійно проживає на території, на яку поши-
рюється юрисдикція відповідного окружного 
суду, якщо інше не визначено законом [8]. 

Проект Закону України «Про суд присяж-
них» пропонує визначати присяжного як 
громадянина України, який залучається до 
здійснення правосуддя у випадках і порядку, 
визначених цим Законом [9]. Автори Проекту 
Закону України «Про внесення змін до Зако-
ну України «Про судоустрій і статус суддів» 
щодо удосконалення порядку формування 
списку присяжних» пропонують визначити у 
законодавстві, що присяжним є громадянин 
України, який досяг тридцятирічного віку і 
постійно проживає на території, на яку по-
ширюється юрисдикція відповідного окруж-
ного суду, якщо інше не визначено законом, 
та включений до списку виборців, відповідає 
вимогам, що визначаються до присяжних за-
коном, та якого залучають до здійснення пра-
восуддя. При цьому пропонується в перелік 
осіб, що можуть бути присяжними, включити 
усіх осіб, включених до реєстру виборців, за 
виключенням осіб, що не відповідають вимо-
гам, які встановлені до присяжних процесу-
альним законом [5]. 

У Проекті Закону «Про суд присяжних» 
у статті 5 пропонується закріпити, що здійс-
нення правосуддя громадянином України, 
якого обрано як присяжного, є не лише пра-
вом, а й конституційним та громадянським 
обов’язком. Водночас, залишено право грома-
дян подавати свою кандидатуру на присяжно-
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го, оскільки у статті 7 проекту зазначено, що 
присяжним може бути громадянин України, 
який досяг двадцяти одного року, постійно 
проживає на території, на яку поширюється 
юрисдикція відповідного суду, якщо інше не 
визначено законом [9]. З наведеного можна 
зробити висновок, що за чинним законодав-
ством та за запропонованими змінами до них 
подання своєї кандидатури на присяжного є 
суб’єктивним публічним правом громадяни-
на, а здійснення правосуддя особою, що набу-
ла статусу присяжного з моменту принесення 
відповідної присягу є обов’язком, від якого 
може бути звільнена головою суду з обставин, 
визначених у статтях 65 та 66 Закону України 
«Про судоустрій та статус суддів. 

Підтримує правову природу права бути 
присяжним і Л.Р. Шувальська, на думку якої 
відповідно до статті 22 Конституції України, 
права людини, передбачені Розділом ІІ цієї 
Конституції, не є вичерпними, тому можна 
припустити, що і у звичайної людини є право 
судити [6].

Концепція суб’єктивних публічних прав, 
зазначає А.В. Чуб, є для української адміні-
стративно-правової науки відносно новим 
правовим інститутом. На думку цього науков-
ця суб’єктивні публічні права надають своєму 
носію право вимагати від суб’єкта публічної 
влади певної поведінки, тобто роблять тотож-
ними в правовому аспекті позиції владних і 
невладних учасників публічно-правових від-
носин. А.В. Чуб наголошує, що конструкція 
суб’єктивного публічного права надає при-
ватній особі права, а органи публічної влади 
наділяє обов’язком реалізувати ці права чи 
сприяти їх реалізації. Цей науковець визначив 
«суб'єктивні публічні права приватної особи» 
як нормативно закріплених та гарантованих 
державою міри та можливості поведінки (ді-
яльності) особи, спрямованих на забезпечен-
ня ефективності впровадження принципів 
здійснення публічного управління, керуючись 
концепцією «good governance» [11, c. 31-32]. 

При визначенні права бути присяжним як 
публічного суб’єктивного права громадян та 

відокремлення його від приватного права, на 
наш погляд, необхідно керуватись виснов-
ками, зробленими А.А. Смірновим. Так, цей 
вчений вважає, що головними їх відмінностя-
ми цих видів є такі: по-перше, об’єкти суб’єк-
тивних публічних прав, як правило, нематері-
альної природи, тоді як об’єкти суб’єктивних 
приватних прав можуть бути матеріальними 
та нематеріальними, але завжди матимуть 
визначену майнову цінність. По-друге, сто-
роною правовідносин, в яких реалізуються 
суб’єктивні публічні права, має бути наділе-
ний адміністративною владою учасник, тоді 
як учасники відносин навколо суб’єктивних 
приватних прав – фізичні та юридичні особи 
[12, с. 111]. Т.О. Мацелик як ознаку суб’єктив-
ного публічного права визначає можливість 
особи – суб’єкта права, вимагати певної пове-
дінки у випадку приватноправових відносин 
– від іншої фізичної або юридичної особи, а 
у випадку публічних – від органів публічної 
адміністрації, інших підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності, які 
виконують публічні функції [13, с. 69]. Таким 
чином, громадянинові за умови відповідності 
його вимогам статті 65 Закону України «Про 
судоустрій та статус суддів» органи місцевого 
самоврядування не можуть відмовити йому 
у внесенні до списку присяжних. Таким чи-
ном, право бути присяжним як включає в себе 
можливості поводити себе відповідним чи-
ном (право на свої дії); вимагати відповідної 
поведінки від інших суб’єктів (право на чужі 
дії); звертатися до держави за захистом свого 
юридичного права, що відповідає концепції 
суб’єктивного публічного права [14, с. 129].

Громадянин набуває за чинним законо-
давством суб’єктивного публічного права 
бути присяжним з моменту набуття ним яко-
стей, що визначені у Законі України «Про су-
доустрій та статус суддів» у стю 65, тобто гро-
мадянин віком від тридцяти до шістидесяти 
пяти років, який володіє державною мовою, 
постійно проживає на території, на яку поши-
рюється юрисдикція відповідного окружного 
суду, є дієздатним, не має хронічних психіч-
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них чи інших захворювань, що перешкоджа-
ють виконанню обов’язків присяжного, не 
має незнятої чи непогашеної судимості, не 
займає відповідно посаду визначену у п. 4 
ч. 2 ст. 65 Законі України «Про судоустрій та 
статус суддів», на якого протягом останнього 
року не накладалося адміністративне стяг-
нення за вчинення корупційного правопору-
шення. Та за умови відсутності обставини по-
дання заяви присяжного про вивілення його 
від виконання відповідного обовязку у звізку 
із тим, що перебуває у відпустці у зв’язку з 
вагітністю та пологами, у відпустці по догля-
ду за дитиною, а також особу, яка має дітей 
дошкільного чи молодшого шкільного віку 
або утримує дітей-інвалідів або членів сім’ї 
похилого віку; займає посаду керівника або 
заступника керівника органу місцевого само-
врядування; має релігійні переконання та вва-
жає для себе неможливою участь у здійсненні 
правосуддя; інші поважні причини [8].

При визначенні правової природи суб’єк-
тивного публічного права бути присяжним 
слід зауважити про момент його реалізації. 
Для Кримінального процесу існує норматив-
не визначення цього моменту, що пов’яза-
ний із таким юридичним фактом як складен-
ня присяги згідно статті 388 Кримінального 
процесуального кодексу України [15]. Саме з 
цього моменту така особа стає суб’єктом від-
повідних прав, обов’язків, повноважень і від-
повідальності присяжного, на неї також роз-
повсюджуються передбачені законом гарантії 
здійснення функції правосуддя. Господар-
ським процесуальним кодексом та Кодексом 
адміністративного судочинства не регламен-
тована можливість залучення до участі в су-
дочинстві присяжних. 

Водночас під час участі присяжних у спра-
вах окремого провадження в межах цивільно-
го процесу, а саме щодо обмеження цивільної 
дієздатності фізичної особи, визнання фізич-
ної особи недієздатною та поновлення ци-
вільної дієздатності фізичної особи; надання 
неповнолітній особі повної цивільної дієз-
датності; усиновлення; надання особі психі-

атричної допомоги в примусовому порядку; 
примусову госпіталізацію до протитуберку-
льозного закладу, складення ними присяги за-
коном не передбачено [16; 17, с. 1]. Тому циві-
лісти, такі як В.В. Смірнова, доречно ставлять 
питання про моменту набуття особою пра-
вового статусу присяжного під час участі у 
розгляді справ окремого провадження. Цей 
науковець вважає, що доцільно на законодав-
чому рівні встановити, що особи, включені до 
списку присяжних, є кандидатам у присяжні, 
які надали письмову згоду бути присяжними, 
однак ще не реалізували своє право на участь 
у здійсненні правосуддя шляхом безпосеред-
нього розгляду конкретної справи у суді. Вод-
ночас моментом набуття кандидатом у при-
сяжні статусу присяжного пропонує визнати 
момент отримання останнім письмового за-
прошення для участі у розгляді конкретної 
судової справи в якості присяжного [17, c. 3; 
18, c. 18]. 

Ми не погоджуємось із такою пропозиці-
єю, оскільки отримання запрошення ще не 
гарантує безпосередньої участі присяжного у 
судовому засіданні, оскільки на цей час мо-
жуть виникнути перепони для цього і за рі-
шенням голови суду він буди увільнений від 
виконання обов’язків присяжного. Все ж таки 
, вважаємо що у цій ситуації доречніше засто-
сувати аналогію із ст. 57 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», за якою особа, 
призначена на посаду судді, набуває повно-
важень судді після складення присяги судді. 
Тобто у проекті Закону України «Про суд при-
сяжних» доречно визначити моментом зміни 
правового статусу кандидата у присяжні на 
статус присяжного з моменту принесення від-
повідності присяги. 

Враховуючи зміни процесуального зако-
нодавства, що відбулися у 2017 році [19], що 
стосувались універсалізації принципів судо-
чинства та провадженням системи електро-
нного судочинства на всіх стадіях процесу і 
переходу до Єдиної судової інформаційно-те-
лекомунікаційної системи, створення можли-
вості дистанційної участі в судовому процесі, 
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подання різних документів, ознайомлення із 
справою. Як зазначає Блінова Г.О., відповід-
но до зазначеного Закону, система організації 
судочинства в Україні зазнала певних змін, 
оскільки забезпечила обмін документами в 
електронній формі між судами, між судом та 
учасниками судового процесу, а також фіксу-
вання судового процесу і участь учасників су-
дового процесу у судовому засіданні в режимі 
відео конференції тощо [20, c. 73]. 

Висновки. Таким чином було з’ясовано, 
що про існуючі неузгодження та наявність 
різних підходів до концепції суб’єктивного 
публічного права бути присяжним свідчать 
правові норми в міжнародних документах, у 
Законі України «Про судоустрій та статус суд-
дів», Кримінальному процесуальному кодексі 
України, Цивільному процесуальному кодексі 
України, у проєктах Законів України «Про суд 
присяжних» та «Про внесення змін до Зако-
ну України «Про судоустрій і статус суддів» 
щодо удосконалення порядку формування 
списку присяжних».

З наведеного можна зробити висновок, 
що за чинним законодавством та за запро-
понованими змінами до них подання своєї 
кандидатури на присяжного є суб’єктивним 
публічним правом громадянина, а здійснення 
правосуддя особою, що набула статусу при-
сяжного з моменту принесення відповідної 
присяги є обов’язком, від якого особа може 
бути звільнена головою суду з обставин, ви-
значених у статтях 65 та 66 Закону України 
«Про судоустрій та статус суддів.

Право бути присяжним як публічне суб’єк-
тивне право має такі ознаки: його об’єктом 
виступає право не матеріальної природи та 
не має майнової цінності; стороною право-
відносин, в яких реалізуються це суб’єктивне 

публічне право є наділений адміністратив-
ною владою учасник, а саме місцеві та об-
ласні ради, що за поданням територіального 
управління Державної судової адміністрації 
України формують списки присяжних; грома-
дянинові за умови відповідності його вимо-
гам статті 65 Закону України «Про судоустрій 
та статус суддів» органи місцевого самовря-
дування не можуть відмовити у внесенні до 
списку присяжних.

Громадянин набуває за чинним законодав-
ством суб’єктивного публічного права бути 
присяжним з моменту набуття ним якостей, 
що визначені у ст. 65 Закону України «Про су-
доустрій та статус суддів». У кримінальному 
процесі кандидат у присяжні набуває статусу 
присяжного з моменту складення присяги. 
Водночас під час участі присяжних у справах 
окремого провадження в межах цивільного 
процесу, складення ними присяги законом не 
передбачено. Що виявляє розбіжності у про-
цесуальному законодавстві та розмиває пра-
вовий статус кандидата у присяжні та при-
сяжного. 

Тому вважаємо вірним рішення застосу-
вати аналогію із ст. 57 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», за якою особа, 
призначена на посаду судді, набуває повно-
важень судді після складення присяги судді, і 
до присяжних. Тобто у проекті Закону Украї-
ни «Про суд присяжних» доречно визначити 
моментом зміни правового статусу кандидата 
у присяжні на статус присяжного принесен-
ня ним відповідності присяги. Також, змісту 
присяги присяжного, запропонованого у стат-
ті 4 проекті Закону України «Про суд при-
сяжних», необхідно надати універсального 
характеру, прийнятного для будь якого виду 
судочинства.

Анотація
У статті досліджується правова природа суб’єктивного публічного права бути присяжним 

в Україні, відображається сучасний стан реалізації цього права, його вплив на формування 
довіри населення до судової влади; визначено проблеми визначення юридичних фактів, пов’я-
заних із визначенням статусу кандидата в журі та напрями вдосконалення вітчизняного зако-
нодавства щодо конкретизації правового статусу цих категорій громадян. Було встановлено, 
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що згідно з чинним законодавством та запропонованими змінами до них подання його кан-
дидатури до складу присяжних є суб’єктивним публічним правом громадянина, а здійснення 
правосуддя особою, яка набула статусу присяжного з часу складання присяги – це обов’язок, 
від якого голова суду може звільнити особу за обставин, визначених статтями 65 та 66 Закону 
України «Про судоустрій та статус суддів». Доведено, що право бути присяжним як публічне 
суб’єктивне право має такі ознаки: його об’єкт є правом нематеріального характеру і не має 
майнової вартості; стороною правовідносин, у яких реалізується це суб’єктивне публічне пра-
во, є учасник, наділений адміністративною владою, а саме місцеві та регіональні ради, які на 
вимогу територіального управління Державної судової адміністрації України формують спис-
ки присяжних; громадянину за умови, що він відповідає вимогам статті 65 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів»; органи місцевого самоврядування не можуть відмовити у 
включенні до списку присяжних. У процесуальному законодавстві є розбіжності щодо юри-
дичного факту, який визначає зміну статусу кандидата в журі до складу присяжних. Пропо-
нується застосувати аналогію права та визначити момент зміни правового статусу кандидата 
на присяжних до статусу присяжних, які складають присягу. Обґрунтовується необхідність 
надання універсального характеру тексту присяги, запропонованого у проекті Закону Украї-
ни «Про журі», прийнятного для будь -якого виду провадження. Доведено, що, здійснюючи 
своє суб’єктивне публічне право, громадяни позитивно впливають на судову систему, оскільки 
зменшують вплив на справедливе рішення різних негативних факторів, беруть безпосередню 
участь у розповсюдженні серед своєї громади достовірної інформації про правову систему та 
сторони судового процесу ; підвищити рівень довіри громадськості до суду шляхом участі у 
прийнятті рішення на основі власних переконань, сформованих з урахуванням життєвого дос-
віду та почуття справедливості.

Ключові слова: присяжні, кандидати, судовий процес, суб’єктивне публічне право, судо-
вий процес.

Оnufriev V.N. Implementation of subjective public right to be jury: administrative and legal 
aspect

Summary
The article examines the legal nature of the subjective public right to be a juror in Ukraine, reflects 

the current state of implementation of this right, its impact on the formation of public confidence in 
the judiciary; the problems of determining the legal facts related to the determination of the status of 
a jury candidate and the directions of improving the domestic legislation to specify the legal status of 
these categories of citizens are identified. It was found that according to the current legislation and 
the proposed changes to them, the submission of his candidacy for the jury is a subjective public right 
of a citizen, and the administration of justice by a person who has acquired the status of a juror since 
taking the oath is a duty from which a person can to be dismissed by the chairman of the court from 
the circumstances specified in Articles 65 and 66 of the Law of Ukraine «On the Judiciary and the 
Status of Judges. It is proved that the right to be a juror as a public subjective right has the following 
features: its object is a right of non-material nature and has no property value; the party to the legal 
relationship in which this subjective public right is exercised is the participant endowed with admin-
istrative power, namely local and regional councils, which, at the request of the territorial adminis-
tration of the State Judicial Administration of Ukraine, form lists of jurors; to a citizen provided that 
he meets the requirements of Article 65 of the Law of Ukraine «On the Judiciary and the Status of 
Judges»; local governments may not refuse to be included in the list of jurors. There are discrepancies 
in the procedural legislation regarding the legal fact, which determines the change of the status of a 
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candidate for a jury to a jury. It is proposed to apply the analogy of law and determine the moment of 
change of the legal status of a candidate for a jury to the status of a jury taking the oath. The necessity 
of providing the universal character of the text of the oath proposed in the draft Law of Ukraine «On 
the Jury», acceptable for any type of proceedings, is substantiated. It is proved that by exercising 
their subjective public law, citizens have a positive impact on the judiciary, as they reduce the im-
pact on the fair decision of various negative factors, are directly involved in disseminating reliable 
information among their community about the legal system and litigants; increase the level of public 
confidence in the court through participation in the decision on the basis of their own beliefs formed 
taking into account life experience and a sense of justice.

Key words: jurors, candidates, litigation, subjective public law, litigation.
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МЕТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ В СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Постановка проблеми. Виконання судо-
вого рішення часто на момент його прого-
лошення може бути неможливим. З метою 
уникнення таких ситуацій було нормативно 
закріплено інститут забезпечення адміністра-
тивного позову. Метою закріплення інститу-
ту забезпечення позову у адміністративному 
судочинстві є гарантування реального, опе-
ративного, неухильного та виконання су-
дового рішення у максимально можливому 
повному обсязі. 

Проблема реального виконання судового 
рішення залишається вкрай актуальною. За 
офіційною статистичною інформацією близь-
ко третини судових рішень не виконуються 
саме з причин неможливості реалізації судо-
вих приписів. Серед загального обсягу вико-
навчих проваджень виконується в повному 
обсязі лише кожне п’яте судове рішення. Так, 
у 2019 року серед 124 тис. виконавчих доку-
ментів на суму 79,5 млрд грн., прийнятих до 
виконання приватними виконавцями було за-
вершено 20,4 тис. виконавчих проваджень на 
суму 23,7 млрд грн, з них на підставі пунк-
тів 2, 7, 9, 12 статті 39 Закону України «Про 
виконавче провадження» завершено 9,9 тис. 
виконавчих проваджень на суму 3,1 млрд грн 
та фактично стягнуто 4,2 млрд грн. [1]. Однак 
при цьому необхідно зазначити, що часто ви-
конання судового рішення пов’язується не із 
відшкодуванням збитків, а передусім у зв’яз-
ку із вчиненням певних дій суб’єктом владних 
повноважень, що є характерним саме для роз-
гляду та вирішення публічно-правових спорів 
у порядку адміністративного судочинства. 

Стан наукової розробки. Необхідно під-
креслити, що науково-теоретичні розробки 

питання застосування інституту забезпе-
чення позову здійснювались лише в межах 
науки загальної теорії права, цивільно-про-
цесуальної та господарсько-процесуальної 
юридичної науки. Ще за радянських часів в 
межах загальнотеоретичних досліджень фра-
гментарна увага приділялась проблематиці 
забезпечення позову як складової механізму 
виконання судового рішення. В цьому сенсі 
не втратили своєї актуальності наукові праці  
М. А. Гурвича [2], І. А. Жеруоліса [3, с. 60-68].  
Питання встановлення сутності позову у ци-
вільному судочинстві в цілому, і зокрема, 
його забезпечення як гарантії виконання судо-
вого рішення досліджувались Н. О. Чечіною 
[4], Д.М. Чечота [5], К.С. Юдельсона [6] та 
інших. Проблематика ефективності норм, що 
встановлюють процедуру забезпечення позо-
ву є актуальною і для сучасної національної 
юридичної науки, однак при цьому досягнен-
ня єдності науково-теоретичних підходів до 
встановлення її сутності, а також подолання 
нормативних колізій здійснено на фрагмен-
тарному, навіть поверховому рівні, попри 
очевидну практичну затребуваність таких до-
сліджень. Отже, метою даного дослідження 
є визначення мети застосування засобів за-
безпечення адміністративного позову у сфері 
публічно-правових (публічно-управлінських) 
відносин.

Виклад основного матеріалу. Застосуван-
ня комплексного методу наукового пізнання 
[7, с. 152; 8, с. 22-33; 9, с. 106-113] обумов-
лює необхідність звернення дослідницької 
уваги до визначення сутності категорії «за-
безпечення позову» не лише в межах адміні-
стративно-процесуальної науки, для якої вона 
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є відносно новою, а і в межах цивільно-про-
цесуальних та господарсько-процесуальних 
досліджень, для яких її застосування є більш 
тривалим у часі. 

В межах сучасної цивілістичної науки не 
визначається єдність підходів до розумін-
ня категорії «забезпечення позову». Так, ряд 
дослідників під забезпеченням позову ро-
зуміють реалізацію суддею чи колегією суд-
дів необхідних заходів, визначених чинним 
законодавством, що гарантують реальне та 
неухильне виконання судового рішення, що 
може бути ухваленим у справі на підставі роз-
гляду обставин конкретної справи [10, с. 229;  
11, c. 14-16]. Протилежним є підхід до ро-
зуміння категорії «забезпечення позову» є 
визначення доцільності вжиття судом, що 
уповноважений розглядати справу, заходів 
щодо охорони матеріально-правових інтере-
сів позивача, які гарантують реальне вико-
нання рішення, прийнятого за його позовом  
[12, с. 500]. Зазначені підходи, як зазначають 
Г.З. Лазько та А.В. Ільченко, є хибними у ча-
стині, що не враховують вжиття заходів вико-
нання рішення не лише учасником справи, а і 
іншою особою [13]. 

Однак при цьому чинним цивільно-проце-
суальним законодавством України не визна-
чається сутність категорії «забезпечення по-
зову». Положення частини другої статті 149 
Цивільного процесуального кодексу України 
фактично закріплюють лише мету застосу-
вання забезпечення позову, а саме такими 
цілями є: по-перше, запобігання істотному 
ускладненню чи унеможливленню виконан-
ня рішення суду або, по-друге, ефективний 
захист прав особи, або, по-третє, поновлення 
порушених чи оспорюваних прав або інтере-
сів позивача, за захистом яких він звернувся 
або має намір звернутися до суду [14]. Стат-
тею 150 ЦПК України визначено, що систе-
му засобів забезпечення позову у цивільному 
судочинстві складають такі заходи, як: на-
кладення арешту на майно та (або) грошові 
кошти, що належать або підлягають передачі 
або сплаті відповідачеві і знаходяться у ньо-

го чи в інших осіб; накладення арешту на ак-
тиви, які є предметом спору, чи інші активи 
відповідача, які відповідають їх вартості, у 
справах про визнання необґрунтованими ак-
тивів та їх стягнення в дохід держави; забо-
рона вчиняти певні дії; встановлення обов’яз-
ку вчинити певні дії, у разі якщо спір виник 
із сімейних правовідносин; заборона іншим 
особам вчиняти дії щодо предмета спору або 
здійснювати платежі, або передавати майно 
відповідачеві чи виконувати щодо нього інші 
зобов’язання; зупинення продажу арештова-
ного майна, якщо подано позов про визнан-
ня права власності на це майно і про зняття з 
нього арешту; зупинення стягнення на підста-
ві виконавчого документа, який оскаржується 
боржником у судовому порядку; зупинення 
митного оформлення товарів чи предметів; 
арешт морського судна, що здійснюється для 
забезпечення морської вимоги; інші заходи 
у випадках, передбачених законами, а також 
міжнародними договорами, згода на обов’яз-
ковість яких надана Верховною Радою Ук-
раїни. Безумовною прогресивною нормою є 
невичерпність переліку заходів забезпечення 
позову, що було запроваджено Законом Украї-
ни від 15 січня 2020 року № 460-IX «Про вне-
сення змін до Господарського процесуального 
кодексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного 
судочинства України щодо вдосконалення по-
рядку розгляду судових справ» [15]. 

Чинний Господарський процесуальний ко-
декс України (далі – ГПК України) також не 
містить безпосереднього визначення катего-
рії «забезпечення позову». Однак при цьому 
сучасна доктрина господарсько-процесуаль-
ного права базується на необхідності визна-
чення забезпечення позову як засобів запо-
бігання ймовірності настання у майбутньому 
неможливості виконання судового рішення 
[16, с. 81-84]. Метою застосування запобіж-
них заходів як заходів забезпечення позову у 
господарському процесі згідно із статтею 136  
Господарського процесуального кодексу Ук-
раїни є уникнення ймовірності істотного 
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ускладнення чи унеможливлення виконан-
ня рішення суду, гарантування ефективного 
захисту або поновлення порушених чи ос-
порюваних прав або інтересів позивача, за 
захистом яких він звернувся або має намір 
звернутися до суду [17]. Цікавим є підхід, об-
ґрунтований А. Бойчук [18], яка зазначає, що 
предметом забезпечення позову, є «виключно 
матеріально-правова вимога (майнового чи 
немайнового характеру), що утворює предмет 
позову, який надалі підлягає виконанню», що 
видається хибним з таких міркувань. Визна-
чення розуміння предмету забезпечення позо-
ву як матеріально-правової вимоги фактично 
встановлює зв'язок між вжитими заходами та 
майновою вигодою. Висновок А. Бойчук по-
требує удосконалення в частині віднесення 
предмету забезпечення позову до вимог, що 
мають містять майнові обмеження чи зобов’я-
зання вчинити певні дії юридичного харак-
теру. Господарський процесуальний кодекс 
України передбачає таку систему засобів за-
безпечення позову, як: накладення арешту на 
майно та (або) грошові кошти, що належать 
або підлягають передачі або сплаті відпові-
дачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; 
заборона відповідачу вчиняти певні дії; забо-
рона іншим особам вчиняти дії щодо предме-
та спору або здійснювати платежі, або пере-
давати майно відповідачеві, або виконувати 
щодо нього інші зобов’язання; зупинення 
стягнення на підставі виконавчого докумен-
та або іншого документа, за яким стягнення 
здійснюється у безспірному порядку; зупи-
ненням продажу майна, якщо подано позов 
про визнання права власності на це майно, 
або про виключення його з опису і про зняття 
з нього арешту; зупинення митного оформ-
лення товарів чи предметів, що містять об’єк-
ти інтелектуальної власності; арешт морсько-
го судна, що здійснюється для забезпечення 
морської вимоги; інші заходи у випадках, пе-
редбачених законами, а також міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою України (ч. 1 ст. 137 
ГПК України) [17].

Подібна ситуація наявності норматив-
но-правових прогалин із встановлення сут-
ності категорії «забезпечення позову» відбу-
вається і межах чинних актів національного 
законодавства, що регулюють адміністратив-
но-процесуальні правовідносини. Статтею 
150 КАС України передбачається, що позов 
може бути забезпечено: «зупиненням дії ін-
дивідуального акта або нормативно-правово-
го акта; забороною відповідачу вчиняти пев-
ні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, 
що стосуються предмета спору; зупиненням 
стягнення на підставі виконавчого докумен-
та або іншого документа, за яким стягнення 
здійснюється у безспірному порядку» [19]. 
На відміну від положень цивільно-процесу-
ального та господарсько-процесуального за-
конодавства, де перелік засобів забезпечення 
позову не є вичерпним, забезпечення адміні-
стративного позову є вичерпним. Метою за-
стосування забезпечувальних засобів в адмі-
ністративному позові є запобігання проявам 
заподіяння шкоди правам, свобод та інтересів 
позивача до ухваленого рішення в адміністра-
тивній справі або захист цих прав, свобод та 
інтересів, що стане неможливим без вжиття 
таких заходів, або для їх відновлення необхід-
но буде докласти значних зусиль та витрат, а 
також, якщо очевидними є ознаки протиправ-
ності рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта 
владних повноважень. 

Структура системи засобів забезпечен-
ня адміністративного позову обумовлюється 
специфікою публічно-владних відносин, що 
є його предметом. Концепція адміністратив-
ної реформи 1998 року [20] визначила не-
обхідність трансформації розуміння змісту 
управлінської діяльності та аргументувала 
доцільність переходу від командо-адміністра-
тивного ладу розбудови взаємовідносин між 
державою та людиною до впровадження ідеї 
публічно-сервісної держави.

Відтак пріоритетною функцією діяльності 
органів державної влади та місцевого само-
врядування згідно із сучасних стандартами 
здійснення публічного управління є не ви-
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дання рішень, що мають характер примусу, 
владного веління, а ухвалення рішень, що 
мають обслуговуючий характер, характер 
сервісної діяльності. Таким чином, суттєво-
го переосмислення вимагає зміст управлін-
ської діяльності, що і визначає зміст адміні-
стративного позову. Встановлення сутності 
публічно-правових відносин, обґрунтування 
розуміння сервісно-орієнтованої держави є 
предметом наукових розробок таких вчених, 
як В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник [21], Л.О. Зо-
лотухіна [22], Є.О. Легеза [23], Т.О. Коломо-
єць [24], В.В. Кудря [25], О.І. Миколенко [26] 
та ін.. Однак при цьому попри чисельність 
здійснених досліджень визначити розуміння 
публічно-правових відносин як предмета ад-
міністративного позову досягти не вдалось. 
З врахуванням зазначеного метою цього під-
розділу є визначення забезпечення адміні-
стративного позову як гарантії ефективності 
здійснення публічно-управлінської (публіч-
но-правової) діяльності.

Ідея розбудови української держави на заса-
дах публічної сервісності не є новою і з’яви-
лась не в ХХІ ст. Богдан Кістяківський – ви-
датний український правник, що працював 
наприкінці ХІХ ст.- початку ХХ ст., обґрунто-
вував, що базисом для ефективної реалізації та 
захисту прав та свобод людини є право людини 
на «позитивні державницькі послуги», що на-
даються органом державної влади [27, с. 84]. 

Певне відродження ідеї «публічно-сер-
вісної держави» відбулось у 1970-х роках. 
Д. Кілінг у науковій праці «Мanagement in 
Govеrnment» (1972 р.) зазначав, що впрова-
дження принципів публічного адмініструван-
ня (public administration) є оптимальним за-
собом досягнення реалізації державницьких 
задач, цілей та функцій [28, с. 243].

За часів незалежності української держави 
одним із перших свою дослідницьку увагу до 
проблеми трансформації управлінсько-влад-
них правових відносин приділив В.Б.  Авер’я-
нова [29, с. 243]. В ході здійснених наукових 
розробок вченим було обґрунтовано необхід-
ність трансформації розуміння органів дер-

жавної влади як суб’єктів, уповноважених на 
застосування примусу, на суб’єктів, що вико-
нують функції обслуговування та координації 
суспільних відносин [29, с. 243].

В подальшим дослідженнях такий під-
хід було збережено та деталізовано. Так,  
М. Пасальський визначає публічно-правові 
відносини як суспільні відносини, пов’яза-
ні із функціонуванням системи органів дер-
жавної влади, місцевого самоврядування, ло-
кального соціального управління, діяльності 
громадських об’єднань, життєдіяльності ок-
ремих індивідуумів, об’єднаних досягненням 
спільної мети забезпечення балансу зовніш-
ньо та внутрішньо національного інтересів  
[30, с. 18]. Публічно-правові відносини – це 
відносини, які характеризують діяльність 
владних суб’єктів як діяльність «служіння на-
роду» [30, с. 15].

Відтак такий багатовекторний підхід до 
визначення сутності публічно-управлінських 
відносин дозволяє визначити їх сутність як 
тріаду проявів, зокрема, як діяльність із реалі-
зації функцій держави; як внутрішньострук-
турна організація суб’єктів владних повно-
важень; як відносини із оптимізації методів, 
функцій та задач вчинення позитивного впли-
ву на приватних осіб. 

Публічно-правові відносини розуміються 
як відносини, пов’язані із реалізацією влад-
ного впливу уповноваженими суб’єктами (ор-
ганами державної влади, органами місцевого 
самоврядування чи юридичними особами 
приватного права в окремих визначених чин-
ним законодавством випадках), що відобра-
жається у застосуванні інформаційних, еконо-
мічних, адміністративних, культурних методів 
з метою забезпечення балансу приватного та 
публічного інтересу [31, с. 190; 32, с. 53]. 

Запровадження ідеї публічного управлін-
ня, публічно-управлінських відносин відтак 
вимагає трансформації взаємовідносин між 
державою та людиною у бік задоволення по-
треб та інтересів кожного, налагодження діє-
вого соціального діалогу та партнерства, що 
є однією із ознак розбудови публічно-сервіс-
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ної держави. Закріплення на міжнародному 
рівні доцільності запровадження концепції 
публічного адміністрування пов’язується 
із прийняттям Резолюції 77 (31), схвале-
ній 28 вересня 1977 р. Комітетом Міністрів 
Ради Європи, відповідно до положень якої 
наголошувалось на необхідності деталіза-
ції здійснення адміністративних процедур 
з метою уникнення проявів суб’єктивізму у 
прийнятті управлінських рішень в цілому, і 
зокрема, процедури ухвалення адміністра-
тивного акта [33]. 

Деталізація ідеї публічного адмініструван-
ня (good administration) відбулося у подаль-
ших документах Комітету Міністрів Ради 
Європи, зокрема, у Рекомендаціях CM/Rec 
(2007) 7 від 20 червня 2007 р., де визначено 
такі принципи публічно-правових відносин, 
як: «законність, рівність, безсторонність, про-
порційність, правова визначеність, прийняття 
рішення в розумні строки, участь, повага до 
прайвесі, прозорість» [34]. 

І.В. Патерило визначає, що змістом публіч-
но-правових правовідносин є запровадження 
дієвої системи гарантій забезпечення реалі-
зації та захисту суб’єктивних публічних прав 
приватної особи у доступі до інформації про 
діяльність адміністративних органів, у забез-
печенні доступу до розробки та прийнятті 
управлінських рішень, в тому числі адміні-
стративних актів, та інших видів адміністра-
тивних процедур. Специфічними публіч-

но-правових відносин є їх суб’єктний склад. 
Так, учасниками публічно-правових відносин 
є органи державної влади та місцевого са-
моврядування, а також в окремих випадках і 
приватні установи та підприємства (у частині 
виконання делегованих повноважень, зокре-
ма, забезпечення права особи на доступ до 
публічної інформації) [35]. 

Безумовною характеристикою публіч-
но-правових відносин є ознака «адміністра-
тивної сервісності» [36, с. 31].

Необхідність забезпечення вимоги сервіс-
ності публічно-управлінських відносин вима-
гає переосмислення сутності підстав, виник-
нення, зміни чи припинення останніх. 

До юридичних фактів, що спричинюють 
виникнення, зміну чи припинення публіч-
но-управлінських правовідносин, відносяться 
судові рішення, які відзначаються як право-
мірні дії, що можуть мати правовстановлюю-
чий чи правозабороняючий характер.

Висновок. Таким чином, доцільно зробити 
висновок, що предметом адміністративного 
позову є публічно-управлінські правовідноси-
ни за участю суб’єктів владних повноважень 
та приватних осіб, метою яких є задоволення 
публічного інтересу. Саме тому засоби забез-
печення адміністративного позову є відмінни-
ми від засобів, що вживаються задля забезпе-
чення цивільного чи господарського позовів, 
де предметом виступають приватні права та 
інтереси. 

Анотація
Встановлено, що предметом адміністративного позову є публічно-управлінські правовідно-

сини. Обґрунтовано відсутність єдності підходів до встановлення сутності «публічно-управ-
лінських відносин». В ході здійсненого дослідження досягнуто висновок про доцільність 
розуміння категорії «публічно-управлінські правовідносини» як відносини, пов’язані із реа-
лізацією владного впливу уповноваженими суб’єктами (органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування чи юридичними особами приватного права в окремих визначених 
чинним законодавством випадках), що відображається у застосуванні інформаційних, еконо-
мічних, адміністративних, культурних методів з метою забезпечення балансу приватного та 
публічного інтересу. Встановлено, що метою забезпечення адміністративного позову є закрі-
плення належності виконання судового рішення у сфері публічно-правових відносин. Обґрун-
товано, що метою закріплення інституту забезпечення позову у адміністративному судочин-
стві є гарантування реального, оперативного, неухильного та виконання судового рішення у 
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максимально можливому повному обсязі. Встановлено, що чинним законодавством України 
передбачено, що адміністративний позов може бути забезпечено: «зупиненням дії індивідуаль-
ного акта або нормативно-правового акта; забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною 
іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; зупиненням стягнення на підставі 
виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірно-
му порядку». Визначено, що на відміну від положень цивільно-процесуального та господар-
сько-процесуального законодавства, де перелік засобів забезпечення позову не є вичерпним, 
забезпечення адміністративного позову є вичерпним. Наголошено, що метою застосування за-
безпечувальних засобів в адміністративному позові є запобігання проявам заподіяння шкоди 
правам, свобод та інтересів позивача до ухваленого рішення в адміністративній справі або 
захист цих прав, свобод та інтересів, що стане неможливим без вжиття таких заходів, або для 
їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також, якщо очевидними є 
ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень. 

Ключові слова: адміністративний позов, засоби забезпечення позову, публічно-управлін-
ські відносини, публічний інтерес.

Poberezhna N.P. The purpose of securing a claim in the field of public legal relations
Summary
It is established that the subject of an administrative lawsuit is a public-administrative legal re-

lationship. The lack of unity of approaches to establishing the essence of "public-administrative re-
lations" is substantiated. In the course of the study, a conclusion was reached on the expediency of 
understanding the category of "public administration legal relations" as relations related to the exer-
cise of power by authorized entities (public authorities, local governments or legal entities of private 
law in certain cases), which is reflected in the application of informational, economic, administrative, 
cultural methods in order to ensure the balance of private and public interest. It is established that the 
purpose of securing an administrative claim is to consolidate the proper execution of a court decision 
in the field of public law relations. It is substantiated that the purpose of consolidating the institu-
tion of securing a claim in administrative proceedings is to guarantee a real, prompt, consistent and 
execution of a court decision in the maximum possible full amount. It is established that the current 
legislation of Ukraine stipulates that an administrative claim may be secured by: “suspension of an 
individual act or normative legal act; prohibition of the defendant to perform certain actions; prohibi-
tion of other persons to perform actions related to the subject of the dispute; suspension of recovery 
on the basis of an executive document or other document under which recovery is carried out in an 
indisputable manner. " It is determined that in contrast to the provisions of civil procedure and eco-
nomic procedure legislation, where the list of means of securing the claim is not exhaustive, securing 
the administrative claim is exhaustive. It is emphasized that the purpose of the application of precau-
tionary measures in an administrative lawsuit is to prevent harm to the rights, freedoms and interests 
of the plaintiff before the decision in the administrative case or to protect these rights, freedoms and 
interests, which will be impossible without such measures. make significant efforts and costs, as well 
as if there are obvious signs of illegality of the decision, action or inaction of the subject of power.

Key words: administrative claim, means of securing the claim, public-administrative relations, 
public interest.
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ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ОФІЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ  
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Постановка проблеми. Сучасний рівень 
інформаційного розвитку українського су-
спільства вимагає зі сторони держави ство-
рення нових механізмів відкритості суб’єктів 
владних повноважень, направлених, в першу 
чергу, на інформування суспільства щодо ро-
боти органів державної влади та місцевого 
самоврядування, а також можливості отри-
мання громадянами у зручний спосіб інфор-
мацію, розпорядником якої є суб’єкт владних 
повноважень.

Вочевидь, це підвищує інтерес суспільства 
до особливого виду інформації – офіційної, 
яка створюється або знаходиться у розпоря-
дженні відповідних суб’єктів владних повно-
важень. Рівень відкритості доступу громадян 
до офіційної інформації, яка знаходиться у 
відповідних представників органів влади, 
характеризує відповідно ступінь прозорості 
діяльності останніх в українському суспіль-
стві. Слід відзначити, що стрімкий розвиток 
інформаційного суспільства ставить нові ви-
клики до української держави щодо створен-
ня нових дієвих механізмів доступу громадян 
до офіційної інформації, що, у свою чергу, 
забезпечить умови державного реформування 
та європейської інтеграції України. 

У зв’язку з тим, що відбуваються значні 
зміни в підходах та методах зберігання інфор-
маційних ресурсів, які знаходяться у розпоря-
дженні державних органів, слід створити дієві 
механізми забезпечення права громадян на офі-
ційну інформацію. Разом з тим слід відзначити, 
що ратифікація України Конвенції про доступ 

до офіційних документів встановлює європей-
ські стандарти у сфері інформаційних прав гро-
мадян на офіційну інформацію, що потребує 
нових підходів забезпечення права громадян на 
офіційну інформацію. Вочевидь, що певна не-
узгодженість правових норм, відсутність поня-
тійного-категоріального апарату, стрімкий роз-
виток цифрових технологій вимагає створення 
нових засобів інформаційного забезпечення 
права громадян на офіційну інформацію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Слід звернути увагу, що питанням права гро-
мадян на інформацію було присвячено значну 
кількість робіт науковців адміністративного, 
цивільного, конституційного, міжнародно-
го права, серед яких В. Брижко, М. Демко-
ва, Р. Калюжний, Т. Костецька, А. Марущак,  
О. Одінцова, В. Політанський, Р. Тарасен-
ко, М. Швець, О. Яременко та ін. Проблеми 
цифрової трансформації української держа-
ви висвітлені у роботах таких українських 
та зарубіжних дослідників, як О. Берназюк,  
Т. Биркович, В. Биркович, О.Васильєва,  
Л. Гапаєв, К. Гуменна, О. Кабанець, О. Кар-
пенко, Л. Машковська, Н. Петренко, С. Туль, 
К. Сімаков, В. Степанов, О. Скорик, Г. Разу-
мей, В. Цимбалюк та ін. Однак, деякі питання 
щодо реалізації права громадян на офіційну 
інформацію у епоху цифрової трансформації 
потребують проведення відповідних дослі-
джень в умовах надання електронних послуг 
та функціонування державних реєстрів з ви-
користанням інформаційно-комунікаційних 
технологій.
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Метою статті є дослідження засобів, спря-
мованих на забезпечення реалізації суб’єктив-
них прав громадян на офіційну інформацію в 
умовах цифрової трансформації українського 
суспільства та створення Єдиного державно-
го вебпорталу електронних послуг.

Виклад основного матеріалу. Стрімкий 
розвиток цифрових технологій відкриває 
нові можливості до застосування інформа-
ційних технологій при виконанні державою 
своїх функцій. Цифровий розвиток у сучас-
ному світі є передумовою для дослідження 
пріоритетних напрямків впровадження ін-
формаційно-комунікаційних засобів у діяль-
ність держави, шляхом створення відповід-
них механізмів цифрової трансформації для 
забезпечення права громадян на офіційну 
інформацію.

Слід звернути увагу, що розвиток інформа-
ційного суспільства та новітніх технологій в 
епоху цифрової трансформації створює від-
повідні чинники стимулювання цифрового 
розвитку засобів забезпечення прав громадян 
на інформацію в українському суспільстві. 
Інформаційні комунікації сьогодні дозволя-
ють отримати різноманітні форми доступу до 
інформації, це, у свою чергу, змінює підходи 
до механізмів реалізації права громадян на 
інформацію. При цьому варто відзначити, що 
значна кількість наукових робіт у даному на-
прямку призначена електронному урядуван-
ню, однак, сучасні виклики інформаційного 
суспільства змінюють класичні засоби реалі-
зації адміністративних, управлінських, право-
вих, організаційних механізмів забезпечення 
основоположних прав громадян.

Розвиток новітніх інформаційних техноло-
гій та комунікацій змінює суспільні відноси-
ни, створюючи передумови для становлення 
вже не інформаційного, а цифрового суспіль-
ства, що, в свою чергу, дозволяє розширити 
засоби ефективної роботи органів державної 
влади та місцевого самоврядування. 

Прийняття Концепції розвитку цифрової 
економіки та суспільства на 2018-2020 роки 
ставить певний перелік цілей перед органами 

владних повноважень щодо створення засо-
бів застосування цифрових технологій при 
наданні адміністративних послуг. Так, однією 
із умов функціонування суспільної життя в 
умовах цифровізації держави є використання 
у своїй діяльності інформаційних технологій. 
Системний підхід використання інформацій-
них технологій на державному рівні створює 
умови прискореного розвитку інформаційно-
го суспільства, що відповідає доктринам де-
мократичного суспільства та сприятиме під-
вищенню рівня відкритості органів державної 
влади та якості адміністративних послуг, що 
надаються державою [1].

Певну групу законів, які віднесено до ін-
формаційного законодавства, та якими визна-
чено основи правового регулювання права 
громадян на офіційну інформацію, станов-
лять: Закони України «Про інформацію» [2], 
«Про доступ до публічної інформації» [3], 
«Про порядок висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого само-
врядування в Україні засобами масової ін-
формації» [4], «Про звернення громадян» [5], 
«Про адміністративні послуги» [6] та ін..

Слід також звернути увагу на норми зако-
нодавства, якими передбачено правову рег-
ламентацію забезпечення доступу громадян 
до офіційної інформації, що визначають ме-
ханізми отримання офіційної інформації від 
суб’єктів владних повноважень, а саме: Указ 
Президента України «Питання забезпечення 
органами виконавчої влади доступу до пу-
блічної інформації» [7], постанови Кабінету 
Міністрів: «Питання виконання Закону Ук-
раїни «Про доступ до публічної інформації» 
в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, 
центральних та місцевих органах виконавчої 
влади» [8], «Про затвердження граничних 
норм витрат на копіювання або друк доку-
ментів, що надаються за запитом на інформа-
цію» [9], «Питання системи обліку публічної 
інформації» [10], «Про затвердження По-
ложення про набори даних, які підлягають 
оприлюдненню у формі відкритих даних»  
[11] тощо. 
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Даною низкою нормативно-правових актів 
закріплено правові гарантії та механізми пра-
ва на офіційну інформацію, що надається осо-
бі при можливості реалізації своїх прав, при 
суб’єктивній необхідності, шляхом пасивного 
чи активного способу доступу до офіційної 
інформації, а значні кроки України до відкри-
тості публічної влади створюють передумови 
для застосування технічного фактору циф-
рового розвитку інформаційного простору у 
сфері надання адміністративних послуг орга-
нами державної влади та місцевого самовря-
дування.

Науковець Г.Б. Романовський зазначає, що 
слід визначати ступені гарантування прав лю-
дини, які включають в себе: перший ступінь –  
закріплення норми, другий – це правова рег-
ламентація гарантій прав людини на законо-
давчому рівні, третій – існування безвідмов-
ного процесу виконання правового припису  
[12, с. 185–186]. Існування трьох ступенів га-
рантування прав людини направлено на ство-
рення відповідних механізмів реалізації прав 
громадян на офіційну інформацію на держав-
ному рівні, забезпечуючи функціонування да-
ного механізму певними засобами. При цьо-
му інформаційні права громадян на доступ до 
офіційної інформації закріплюють межі сво-
бод людини згідно до правового статусу запи-
туваної інформації.

У сучасному світі інформація або дані є 
ресурсом нового цифрового суспільства, яке 
базується на цифрових та інформаційно-ко-
мунікаційних технологіях, стрімкий розви-
ток яких дозволяє отримувати інформацію, 
від відповідного державного органу не тільки 
традиційними засобами, а й за допомогою ін-
формаційних технологій, що забезпечує елек-
тронно-комунікаційну взаємодію між гро-
мадянином та відповідним уповноваженим 
органом при реалізації громадянином свого 
права на офіційну інформацію. Тому, суттєву 
увагу слід приділити засобам забезпечення 
права громадян на офіційну інформацію, які 
на вимогу цифрових трансформації україн-
ського суспільства, функціонують на сьогод-

нішній день за допомогою інформаційних 
технологій, створюючи нові умови для до-
ступу до інформації, яка знаходиться у розпо-
рядженні суб’єкта владних повноважень або 
була створена у процесі його діяльності.

Застосування інформаційних технології 
при забезпеченні права громадян на офіційну 
інформацію спрямовано на створення рівних 
умов та можливостей для доступу до адмі-
ністративних послуг, інформації або даних, 
що знаходяться у інформаційно-комунікацій-
ній системі відповідного державного органу 
або органу місцевого самоврядування. При 
цьому повинні створюватись нові засоби для 
забезпечення доступу громадян до офіційної 
інформації, розпорядником якої є суб’єкти 
владних повноважень, що, в свою чергу, роз-
ширить гарантійні основи основоположних 
прав людини з боку держави. 

В залежності від пасивного чи активно-
го способу доступу громадян до офіційної 
інформації виділяють наступні засоби за-
безпечення права громадян на офіційну ін-
формацію: інформаційний запит, звернення, 
друковані ЗМІ, засоби комунікації, наочні за-
соби, засоби інформатизації [13, с. 163]. 

Зрозуміло, що для застосування права гро-
мадян на офіційну інформацію в умовах циф-
рової трансформації українського суспіль-
ства слід більш детально дослідити засоби 
інформатизації при здійсненні громадянином 
активного доступу до офіційної інформації. 
Отримання інформації засобами інформацій-
них, телекомунікаційних, інформаційно-теле-
комунікаційних систем на сьогодні відкриває 
доступ громадянам до офіційної інформації, 
спрощуючи процедурні моменти реалізації 
громадянином своїх інформаційних прав в 
епоху розвитку цифрових технологій.

Значні спроби уряду були прийняті у на-
прямку надання послуг у електронному ви-
гляді. Так, у 2016 році Кабінетом Міністрів 
України було схвалено Концепцію розвитку 
системи електронних послуг в Україні, ме-
тою якої було створення нових механізмів та 
напрямків надання електронних послуг для 
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задоволення потреб фізичних та юридичних 
осіб при отриманні електронних послуг через 
створення єдиної інформаційно-телекому-
нікаційної інфраструктури. Дана Концепція 
зазначає, що третій етап реалізації поставле-
них цілей передбачає забезпечення умов для 
отримання електронної послуги у всіх сферах 
суспільного життя [14].

Надання можливості електронного досту-
пу громадян до інформації, яка знаходиться у 
розпорядженні держави покращує стандарти 
доступу до офіційних документів, створюючи 
відкритість держави. При реалізації громадя-
нами права на офіційну інформацію в умовах 
цифрової трансформації українського суспіль-
ства шляхом електронного звернення або запи-
ту через відповідний сервіс, вирішується одне 
із головних завдань – прискорення отримання 
доступу до офіційної інформації громадянами. 

Значної уваги заслуговує питання ство-
рення Єдиного державного вебпорталу елек-
тронних послуг – Порталу Дія, за допомогою 
якого реалізовується цифрова трансформація 
українського суспільства. До Порталу Дії вно-
сяться дані центральними органами виконав-
чої влади, місцевими держадміністраціями та 
органами місцевого самоврядування. Портал 
Дія є одним із механізмів реалізації права осіб 
на отримання офіційної інформації засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій, 
користуючись якими особа звертається до 
державних органів та органів місцевого само-
врядування шляхом електронного звернення, 
отримуючи у електронному вигляді запитува-
ну інформацію [15]. 

Однак, після дослідження Порталу Дія, 
варто відзначити, що, на жаль, не всі державні 
органи та органи місцевого самоврядування 
зареєстровані у даній інформаційно-комуні-
каційній системі, що дуже обмежує право гро-
мадян на зручний сервіс отримання офіційної 
інформації у край швидкий термін. Крім того, 
слід акцентувати увагу, що відповідь, отри-
мана через Портал Дія, шляхом електронного 
звернення, – є рівносильна за своєю право-
вою дією до документу, отриманого іншими 

засобами при реалізації права громадян на 
офіційну інформацію, в зв’язку з тим, що під-
писується за допомогою цифрового підпису.

Слід відзначити, що варто залучити до 
інформаційної платформи Порталу Дія всі 
існуючі державні реєстри, що спростить до-
ступ громадян до офіційної інформації за до-
помогою електронного звернення або запиту 
через Єдиний державний вебпортал електро-
нних послуг і забезпечить право громадянам, 
як на пасивний, так і на активний доступ до 
офіційної інформації. Вочевидь, що внесення 
до єдиної інформаційної платформи суб’єктів 
владних повноважень створить відкритість 
української держави у умовах вектору гло-
бальної цифровізації.

Зауважимо, що при залученні всіх суб’єк-
тів владних повноважень до Порталу Дія, 
створиться єдиний механізм надання офіцій-
ної інформації запитувачам, що забезпечить 
отримання відповіді на електронне звернення 
або запит та надасть необхідну інформацію за 
потрібною сферою шляхом самостійного по-
шуку інформації на Порталі Дія у відповідно-
му розділі «Електронні послуги» Єдиного ве-
бпорталу органів виконавчої влади України.

Концепція електронного звернення через 
Портал Дія, за умови залучення всіх суб’єк-
тів владних повноважень, створить цифрову 
інфраструктуру діяльності органів владних 
повноважень та органів місцевого самовря-
дування та забезпечить умови для реалізації 
права громадян на офіційну інформацію за-
собами інформаційно-комунікаційних техно-
логій, що, в свою чергу, потребує розробки 
відповідних стратегій, які мають бути спря-
мовані на підвищення цифрової компетенції 
суб’єктів владних повноважень.

З метою подальшої реалізації державної 
політики у напрямку розвитку концепції циф-
рової держави у 2019 році було утворено Мі-
ністерство цифрової трансформації України, 
діяльність якого направлена на цифровізацію 
та інформатизацію українського суспільства, 
розвиток ІТ-індустрії та цифрових навичок та 
цифрових прав громадян. 
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При цьому функціонування офіційної 
вебсторінки суб’єкту владних повноважень, 
повинно продовжувати працювати, реалізу-
вавши у Порталі Дія посилання на суб’єкт 
владних повноважень з відповідною про-
грамною переадресацією, однак слід розро-
би стратегію, яка поступово інтегрує значну 
частину інформації, яка утворена в результа-
ті роботи суб’єкта владних повноважень або 
знаходиться у його розпорядженні до Єдино-
го державного вебпортал електронних послуг, 
створивши єдині стандарти надання інформа-
ції за запитом або зверненням громадян.

У випадку відсутності необхідної офіцій-
ної інформації або офіційного документу на 
Порталі Дія, громадяни, для реалізації свого 
права на офіційну інформацію, сьогодні мо-
жуть звернутись за відповідною інформацією 
або документом через засоби офіційної елек-
тронної пошти до уповноваженого органу для 
отримання запитуваної інформації через офі-
ційні електронні скриньки, які містяться на 
відповідних офіційних сайтах органів суб’єк-
тів владних повноважень. Однак, використан-
ня даного засобу інформатизації громадянами 
при реалізації свого права громадян на офі-
ційну інформацію не завжди дає позитивний 
результат, в результаті зловживань суб’єкта 
владних повноважень шляхом ненадання від-
повіді на запит, звернення тощо.

Висновки і пропозиції. Виходячи із про-
веденого аналізу можна зробити наступні ви-
сновки.

1. Під засобами забезпечення права гро-
мадян на офіційну інформацію слід розуміти 
сукупність способів або спрямованих дій, на-
правлених особою на отримання, збирання, 
інформації, що знаходиться у розпорядженні 
або створена суб’єктом владних повноважень 
при виконанні поставлених перед ними за-
вдань та функцій.

2. Встановлено, що в сучасних умовах циф-
рових трансформацій отримання інформації 
засобами інформаційно-телекомунікаційних 
систем забезпечує право громадян на офіційну 
інформацію, шляхом отримання інформації у 

електронному вигляді за допомогою інформа-
ційних технологій, що, в свою чергу, забезпечує 
функціонування організаційно-правового меха-
нізму забезпечення права громадян на офіційну 
інформацію, однією із складових якого є Єдиний 
вебпортал органів виконавчої влади України.

3. За допомогою інтерактивних засобів от-
римання офіційної інформації забезпечується 
мобільність і швидкість надходження запиту-
ваної інформації від суб’єкта владних повнова-
жень, мінімізуючи фінансові кошти на виготов-
лення відповіді на паперовому носії за запитом 
особи. При цьому зменшуються ризики ко-
рупційної складової, так як робота з інформа-
ційно-комунікаційною системою відкриває 
інформаційні дані щодо наміру конкретного 
громадянина отримати офіційну інформацію, 
зафіксовуючи дату звернення до відповідного 
суб’єкту. При порушенні права громадян на 
офіційну інформацію суб’єктом владних по-
вноважень, останній може бути притягнутий 
до адміністративної відповідальності за нена-
дання відкритої запитуваної інформації.

4. Для забезпечення засобів інформатизації 
для реалізації права громадян на офіційну ін-
формацію в умовах цифрової трансформації 
українського суспільства необхідно створити 
єдині стандарти надання інформації за запи-
том або зверненням громадян тільки через 
Єдиний вебпортал органів виконавчої влади 
України. Для ефективності роботи держави 
у напрямку забезпечення права громадян на 
офіційну інформацію слід розроби стратегію 
інтегрування існуючої офіційної інформації і 
офіційних документів, створена і/або надана 
суб’єктом владних повноважень при виконан-
ні поставлених перед ними завдань та функ-
цій до Єдиного державного вебпортал елек-
тронних послуг, створивши єдині стандарти 
надання інформації за електронним запитом 
або електронним зверненням громадян.

5. Для реалізації права громадян на офіційну 
інформацію засобами інформаційно-комуніка-
ційних технологій слід розробити стратегію, 
яка має бути спрямована на підвищення цифро-
вої компетенції суб’єктів владних повноважень.
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Анотація
Стаття присвячена дослідженню засобів забезпечення права громадян на офіційну інфор-

мацію в епоху цифрової трансформації українського суспільства. Актуальність питання пов’я-
зана з необхідністю приведення українського законодавства у сфері інформаційних гарантій, 
наданих громадянам з питань їх права на офіційну інформацію до європейських стандартів.

У статті визначено правові норми, які регулюють інформаційне законодавство щодо право-
вого регулювання права громадян на офіційну інформацію та правової регламентації забезпе-
чення доступу громадян до офіційної інформації, що визначають механізми отримання офіцій-
ної інформації від суб’єктів владних повноважень.

Надано визначення засобів забезпечення права громадян на офіційну інформацію, під яки-
ми слід розуміти сукупність способів або спрямованих дій, направлених особою на отриман-
ня, збирання, інформації, що знаходиться у розпорядженні або створена суб’єктом владних 
повноважень при виконанні поставлених перед ними завдань та функцій. Установлено засоби 
забезпечення права громадян на офіційну інформацію, саме: інформаційний запит, звернення, 
друковані ЗМІ, засоби комунікації, наочні засоби, засоби інформатизації. Приділено значну 
увагу засобам інформатизації, отримання яких здійснюється за допомогою інформаційних, те-
лекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем. 

Розглянуто Єдиний державний вебпортал електронних послуг – Портал Дія, який є одним 
із механізмів реалізації права осіб на отримання офіційної інформації засобами інформацій-
но-комунікаційних технологій, користуючись якими особа звертається до державних органів 
та органів місцевого самоврядування шляхом електронного звернення, отримуючи у електро-
нному вигляді запитувану інформацію. Визначено основні напрямки вдосконалення роботи 
даного сервісу щодо надання офіційної інформації громадянам при реалізації свого права на 
інформацію та напрямки подальших досліджень для реалізації права громадян на офіційну 
інформацію.

Ключові слова: офіційна інформація, офіційний документ, засіб, цифрова трансформація,-
цифрова держава, електронні послуги,електронне звернення, портал Дія.

Pohoriletska A.V. Means of ensuring the right of citizens to official information in the 
conditions of digital transformation

Summary
The article is devoted to the study of the means of ensuring the right of citizens to official infor-

mation in the era of digital transformation of Ukrainian society. The urgency of the issue is related to 
the need to bring Ukrainian legislation in the field of information guarantees provided to citizens on 
their right to official information to European standards

The article defines the legal norms that regulate the information legislation on the legal regulation 
of the right of citizens to official information and the legal regulation of ensuring access of citizens 
to official information, which determine the mechanisms for obtaining official information from the 
subjects of power.

The definition of means of ensuring the right of citizens to official information, which should be 
understood as a set of ways or directed actions aimed at obtaining, collecting, information available 
or created by the subject of power in performing their tasks and functions. Means of ensuring the right 
of citizens to official information have been established, namely: information request, appeals, print 
media, means of communication, visual aids, means of informatization. Considerable attention is 
paid to the means of informatization, the receipt of which is carried out with the help of information, 
telecommunication, information and telecommunication systems.
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The Unified State Web Portal of Electronic Services – Portal Action, which is one of the mecha-
nisms for exercising the right of persons to receive official information by means of information and 
communication technologies, using which a person applies to government agencies and local govern-
ments by electronic means, receiving the requested information electronically. The main directions 
of improving the work of this service to provide official information to citizens in the exercise of 
their right to information and areas of further research to implement the right of citizens to official 
information.

Key words: official information, official document, means, digital transformation, digital state, 
electronic services, electronic appeal, Action portal.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
СТАТУСУ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ

Обґрунтування вибору теми досліджен-
ня. На сучасному етапі державотворення се-
ред численних внутрішньополітичних та еко-
номічних проблем, таких як: брак політичної 
волі на впровадження реальних змін, слабка 
координація між органами державної влади 
та недостатня інституційна спроможність мі-
ністерств і відомств, бюрократичний спротив 
тощо, проблема повільного впровадження су-
дової реформи виступає наріжним каменем 
на шляху інтеграції України до ЄС [1, с. 8-9].

За справедливим твердженням академіка 
НАН України Ю.С. Шемшученка, не зважа-
ючи на забезпечення національною судовою 
системою реалізації державної функції пра-
восуддя, у вказаній сфері організації держав-
ної влади існують чималі проблеми. Про це 
свідчить, зокрема, й довіра громади до судів, 
рівень якої коливається в межах 10% та є най-
меншим серед усіх органів державної влади 
[2, с. 37].

Відтак, найважливішим завданням покра-
щення організації судової влади виступає ви-
значення адміністративно-правового статусу 
суб’єктів забезпечення охорони громадського 
порядку та безпеки в судах, першорядне місце 
серед яких належить Службі судової охорони. 

Стан дослідження. Численні наукові 
дослідження щодо визначення адміністра-
тивно-правового статусу окремих органів 
державної влади представлені в роботах 
В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, А.М. Бан-
дурки, Ю.П. Битяка, В.В. Богуцького, 
В.М. Гаращука, І.А. Городецької, С.Д. Гуса-
рєва, І.І. Зуєвої, В.К. Колпакова, А.М. Куліша, 

В.Я. Малиновського, Д.М. Овсянка, В.П. Пи-
липишина, В.М. Приступи, О.Ф. Скакун, 
Д.Д. Цабрія, С.С. Шоптенко та інших про-
відних науковців у галузі адміністративного 
права. Водночас, питання щодо визначення 
адміністративно-правового статусу Служби 
судової охорони залишаються малодослідже-
ним напрямком адміністративно-правової 
науки та потребують проведення подальших 
наукових досліджень.

Мета дослідження полягає у визначенні 
адміністративно-правового статусу Служби 
судової охорони, шляхом характеристики його 
окремих елементів, таких як мета, завдання, 
функції, повноваження та юридична відпові-
дальність.

Виклад основних положень. Адміні-
стративно-правова наука володіє доволі по-
тужним емпіричним матеріалом, зміст якого 
складають наукові розробки, спрямовані на 
з’ясування сутності адміністративно-право-
вого статусу різноманітних суб’єктів публіч-
ного управління.

Етимологія слова «status» має латинське 
походження та означає правове становище 
громадян, державних і громадських органів, 
міжнародних організацій тощо [3, с. 1387].

О.Ф. Скакун визначає правовий статус осо-
би у якості системи закріплених у норматив-
но-правових актах і гарантованих державою 
прав, свобод, обов'язків, відповідальності, 
відповідно до яких індивід як суб'єкт права 
(тобто як такий, що має правосуб'єктність) 
координує свою поведінку в суспільстві 
[4, c. 377–380]. С.Д. Гусарєв розкриває пра-
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вовий статус особи у якості «співвідношення 
особистості та права, за допомогою якого дер-
жава окреслює для суб’єкта межі можливої 
діяльності, його становище по відношенню 
до інших суб’єктів, і залежно від індивідуаль-
них або типових ознак, які властиві суб’єкто-
ві, у праві відображаються повнота правового 
становища особистості, його певна уніфікація 
або обмеження» [5, с. 40]. 

Щоправда, в розумінні деяких науковців 
структура правового статусу особи має дещо 
перевантажений вигляд. Наприклад, А.М. Ку-
ліш в структуру досліджуваного правового 
явища включає: політичну й державно-пра-
вову характеристики органу держави; міс-
це різних видів органів у загальнодержавній 
системі; основи взаємовідносин органів між 
собою; найважливіші принципи організації й 
діяльності державних органів; основи компе-
тенції; види правових актів державних орга-
нів [6, c. 96]. Аналіз вищевикладеної гіпотези 
дозволяє твердити про те, що деякі елементи 
правового статусу, визначені А.М. Кулішем, 
виступають не в якості структурних компо-
нентів, а в ролі засобів набуття правового 
статусу, до числа яких, зокрема, відносяться 
правові акти державних органів, які, скоріше, 
слугують підставою для набуття суб’єктивних 
прав та юридичних обов’язків суб’єкта право-
відносин, формуючи його правовий статус.

Зазначений факт частково пояснюється 
твердженням Ю.П. Битяка щодо наділення 
органів виконавчої влади необхідною опера-
тивною самостійністю, яка виявляється в їх-
ній компетенції – предметах відання, правах, 
обов’язках, територіальних масштабах діяль-
ності [7, с. 64].

У зв’язку з цим, окремі дослідники під 
час аналізу структурних елементів правового 
статусу спрямували зусилля на максимальне 
узагальнення його тотожних елементів, за ре-
зультатами чого Д.М. Овсянко доходить вис-
новку про доцільність включення до структу-
ри правового статусу: а) юридичний порядок 
створення органу; та б) форми і методи діяль-
ності органу державної влади [8, с. 39]. Ана-

ліз вищенаведених суджень дозволяє дійти 
висновку, що вчені під час характеристики 
правового статусу у переважній більшості 
випадків використовують для його характери-
стики загальні елементи, такі як мета, завдан-
ня, функції та компетенція органу публічного 
управління. 

В.К. Колпаков обґрунтовано підкреслює, 
що потенційна здатність мати права і обов’яз-
ки у сфері державного управління (адміні-
стративна правоздатність), реалізовувати 
надані права і обов’язки у сфері державного 
управління (адміністративна дієздатність), 
наявність суб’єктивних прав і обов’язків у 
сфері державного управління формують ад-
міністративно-правовий статус суб’єкта, є 
складовими адміністративної правосуб’єк-
тності [9, с. 96–97]. Виходячи із наведеного 
формулювання, можемо зробити висновок, 
що структура адміністративно-правового 
статусу суб’єкта адміністративних право-
відносин повинна включати мету, функції, 
завдання, компетенцію (сукупність прав та 
обов’язків), а також адміністративну відпо-
відальність.

Першорядним елементом адміністратив-
но-правового статусу Служби судової охо-
рони виступає мета її діяльності. В процесі 
аналізу наукової літератури В.П. Пилипишин 
доходить висновку, що мета як ключова фі-
лософська, соціальна та юридична категорія, 
лежить в основі пізнання права, процесу його 
створення, реалізації, розвитку та удоскона-
лення. Вона слугує творчою силою всього 
права, адже немає правового положення, яке 
не було б пов’язане за своїм походженням з 
якоюсь метою; право знає тільки єдине дже-
рело походження – мету [10, с. 377]. Своєю 
чергою, І.А. Городецька представляє мету 
правового регулювання адміністративних 
правовідносин у якості системоутворюючого 
чинника, «який обумовлює особливу комбі-
націю суб’єктів, засобів, методів, реалізації 
процесу й інших аспектів правового регулю-
вання, завдяки якій забезпечується його ефек-
тивність» [11, с. 62].
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Мета діяльності Служби судової охорони 
визначена у статті 161 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», відповідно до якої 
мета її діяльності полягає у забезпеченні охо-
рони та підтриманні громадського порядку в 
судах [12]. 

Аналіз зазначеного положення дозволяє 
твердити, що охорона та підтримання гро-
мадського порядку виступає в якості складо-
вого елементу мети різних правоохоронних 
органів України, а саме: Національної поліції 
України (частина 1 статті 1 Закону України 
«Про Національну поліцію») [13], Національ-
ної гвардії України (частина 1 статті 1 Закону 
України «Про Національну гвардію Украї-
ни») [14], Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України (стаття 1 Закону Ук-
раїни «Про Військову службу правопорядку у 
Збройних Силах України») [15] і т.д., доклад-
ний перелік яких також відображений у низці 
інших законодавчих актів [16-18].

Таким чином, мета діяльності Служби судо-
вої охорони обумовлює розуміння останньої у 
якості державного органу в системі правосуд-
дя, наділеного правоохоронними функціями, у 
зв’язку з чим, пропонуємо уточнити правовий 
статус вищевказаного державного органу у за-
конодавчих та підзаконних актах.

Завдання Служби судової охорони визна-
чені у пункті 12 Положення про неї та вклю-
чають наступні напрямки: 1) підтримання 
громадського порядку в суді; 2) припинення 
проявів неповаги до суду; 3) охорона примі-
щень суду, органів та установ системи право-
суддя; 4) виконання функцій щодо державно-
го забезпечення особистої безпеки суддів та 
членів їхніх сімей, працівників суду; 5) за-
безпечення у суді безпеки учасників судового 
процесу [19].

Компетенція виступає в якості наступного 
елемента адміністративно-правового стату-
су Служби судової охорони та має подвійне 
тлумачення, яке у першому варіанті означає 
добру обізнаність із будь-чим, а в другому – 
коло повноважень певної організації або осо-
би [20, с. 235].

Фахівці у галузі публічного управління 
характеризують компетенцію в якості сукуп-
ності встановлених у офіційній (юридичній 
чи неюридичній) формі прав та обов’язків, 
тобто повноважень будь-якого органу чи по-
садової особи, які визначають можливості 
цього органу або посадової особи приймати 
обов’язкові для виконання рішення, органі-
зовувати та контролювати їх виконання, вжи-
вати в необхідних випадках заходи відпові-
дальності [21, с. 90].

Спираючись на результати аналізу нор-
мативно-правових актів у сфері публічного 
управління, В. Бондарчук доходить обґрун-
тованого висновку про те, що основним нор-
мативним джерелом визначення компетенції 
слугують положення про державний орган 
та посадові інструкції, розроблені на осно-
ві типових професійно-кваліфікаційних ха-
рактеристик посад державних службовців 
[22, с. 24]. Таким чином, компетенція Служ-
би судової охорони являє собою нормативно 
врегульовану сукупність повноважень (прав 
та обов’язків) та відповідальності її співро-
бітників, у сфері забезпечення охорони та під-
тримання громадського порядку в судах.

У контексті законодавчого врегулювання 
юридичної відповідальності співробітни-
ків Служби судової охорони, нагадаємо, що  
27 квітня 2021 року прийнято Закон України 
№ 1417-IX «Про внесення змін до Закону Ук-
раїни «Про судоустрій і статус суддів» та де-
яких законів України щодо врегулювання ок-
ремих питань правового статусу працівників 
Служби судової охорони» [23], відповідно до 
якого, зокрема, поширено дію норм Дисциплі-
нарного статуту Національної поліції України 
на співробітників Служби судової охорони. 

Вищевказані законодавчі зміни вважаємо 
цілком логічними та своєчасними, адже вка-
зане питання залишалось відкритим з часу за-
снування Служби судової охорони, оскільки не 
мало законодавчого підґрунтя. Лише пункт 4  
розділу 3 Положення про проходження служ-
би співробітниками Служби судової охо-
рони, затвердженого рішенням Вищої ради 
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правосуддя від 04.04.2019 № 1052/0/15-19,  
містить не конкретизовану норму щодо мож-
ливості притягнення до відповідальності 
співробітників вищевказаного державного 
органу за протиправні дії чи бездіяльність під 
час виконання службових обов'язків [24].

Висновки. Таким чином, адміністратив-
но-правовий статус Служби судової охорони 
являє собою врегульовану законодавчими, 
підзаконними та спеціальними правовими ак-
тами у сфері судоустрою, сукупність елемен-
тів, таких як мета, завдання, функції, повно-
важення та відповідальність, спрямованих на 
визначення місця й ролі Служби судової охо-
рони у загальній системі державних органів із 
правоохоронними функціями.

Дискусійність питання щодо визначення 
суб’єктів, уповноважених здійснювати охо-
рону судів та забезпечувати безпеку суддів 
і членів їх сімей також обумовлюється й 
нормами законодавчих актів. Наприклад, 
Закон України «Про Національну поліцію» 
взагалі не передбачає функціонування в 
структурі Національної поліції підрозділів, 
діяльність яких спрямована на охорону та 
підтримання громадського порядку в судах 
і забезпечення безпеки суддів та членів їх 
сімей. З іншого боку, стаття 15 Закону Ук-

раїни «Про державний захист працівни-
ків суду і правоохоронних органів» визна-
чає Національну поліцію у якості єдиного 
державного органу, наділеного повнова-
женнями щодо забезпечення безпеки суд-
ді Конституційного Суду України та його 
близьких родичів.

На цій підставі вважаємо неможливою без-
умовну реалізацію законодавчих вимог щодо 
повної передачі повноважень Національної 
поліції та інших правоохоронних органів у 
сфері здійснення спеціальних заходів із забез-
печення безпеки суддів та інших учасників 
судочинства, до компетенції Служби судо-
вої охорони, оскільки остання не входить до 
числа суб’єктів здійснення оперативно-роз-
шукової діяльності, перелік яких визначений 
статтею 5 Закону України «Про оператив-
но-розшукову діяльність».

Вирішення зазначеної проблеми нами вба-
чається у створенні єдиного органу в системі 
Національної поліції, наділеного компетен-
цією щодо забезпечення безпеки суддів та 
членів їх сімей, а також інших учасників су-
дочинства. При цьому, правоохоронні функції 
щодо забезпечення фізичної охорони судових 
установ необхідно залишити за Службою су-
дової охорони.

Анотація
У статті проаналізовано адміністративно-правовий статус Служби судової охорони, який 

являє собою врегульовану законодавчими, підзаконними та спеціальними правовими актами 
у сфері судоустрою, сукупність елементів, таких як мета, завдання, функції, повноваження та 
відповідальність. Охарактеризовано суб’єктів, уповноважених здійснювати охорону судів та 
забезпечувати безпеку суддів і членів їх сімей. Підкреслено, що найважливішим завданням 
покращення організації судової влади виступає визначення адміністративно-правового статусу 
суб’єктів забезпечення охорони громадського порядку та безпеки в судах, першорядне місце 
серед яких належить Службі судової охорони. Проаналізовано Закон України «Про Національ-
ну поліцію», на підставі чого встановлено відсутність в структурі Національної поліції підроз-
ділів, діяльність яких спрямована на охорону та підтримання громадського порядку в судах і 
забезпечення безпеки суддів та членів їх сімей. З’ясовано компетенцію Національної поліції 
у якості єдиного державного органу, наділеного повноваженнями щодо забезпечення безпеки 
судді Конституційного Суду України та його близьких родичів. Доведено потребу в залишенні 
за Службою судової охорони функції щодо забезпечення фізичної охорони судових установ. 
Обґрунтовано неможливість безумовної реалізації законодавчих вимог щодо повної передачі 
повноважень Національної поліції та інших правоохоронних органів у сфері здійснення спеці-
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альних заходів із забезпечення безпеки суддів та інших учасників судочинства, до компетенції 
Служби судової охорони, оскільки остання не входить до числа суб’єктів здійснення опера-
тивно-розшукової діяльності, перелік яких визначений статтею 5 Закону України «Про опе-
ративно-розшукову діяльність». Висловлено доцільність утворення єдиного органу в системі 
Національної поліції, наділеного компетенцією щодо забезпечення безпеки суддів та членів їх 
сімей, а також інших учасників судочинства. При цьому, правоохоронні функції щодо забез-
печення фізичної охорони судових установ необхідно залишити за Службою судової охорони.

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, Служба судової охорони, норматив-
но-правові акти, правосуддя, судоустрій, компетенція, повноваження, адміністративна відпо-
відальність, адміністративне законодавство, охорона судів, безпека суддів і членів їх сімей, 
Національна поліція, громадський порядок, Конституційний Суд України.

Khominich S.V. On the question of determining the administrative and legal status of the 
judicial protection service

Summary
The article analyzes the administrative and legal status of the Judicial Protection Service, which 

is regulated by laws, regulations and special legal acts in the field of justice, a set of elements such 
as purpose, tasks, functions, powers and responsibilities. Entities authorized to protect courts and 
ensure the safety of judges and their families are described. It is emphasized that the most important 
task of improving the organization of the judiciary is to determine the administrative and legal status 
of the subjects of public order and security in the courts, the primary place among which belongs to 
the Judicial Protection Service. The Law of Ukraine “On the National Police” was analyzed, on the 
basis of which it was established that there are no units in the structure of the National Police whose 
activities are aimed at protecting and maintaining public order in courts and ensuring the safety of 
judges and their families. The competence of the National Police as the only state body empowered 
to ensure the safety of a judge of the Constitutional Court of Ukraine and his close relatives has been 
clarified. The need to leave the function of providing physical protection of judicial institutions to 
the Judicial Protection Service has been proved. The impossibility of unconditional implementation 
of legal requirements for full transfer of powers of the National Police and other law enforcement 
agencies in the field of special measures to ensure the safety of judges and other participants in the 
proceedings, to the competence of the Judicial Protection Service, as the latter is not among the sub-
jects of operational and investigative activities , the list of which is defined by Article 5 of the Law 
of Ukraine "On operational and investigative activities". The expediency of forming a single body 
in the system of the National Police, endowed with the competence to ensure the safety of judges 
and members of their families, as well as other participants in the proceedings. At the same time, 
law enforcement functions to ensure the physical protection of judicial institutions must be left to 
the Judicial Protection Service.

Key words: administrative and legal status, Judicial Protection Service, normative legal acts, jus-
tice, judicial system, competence, powers, administrative responsibility, administrative legislation, 
protection of courts, security of judges and members of their families, National Police, public order, 
Constitutional Court of Ukraine.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОГО СУДОЧИНCТВА  
У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ США  

ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВОСУДДЯ

Постановка проблеми. В сучасних реалі-
ях активізації судово-правової реформи важ-
ливо забезпечити доктринальну виваженість 
реформаторських проектів, чому може спри-
яти врахування досвіду судочинства США та 
інших країн, врахування новітніх міжнарод-
них правових актів та прецедентного права 
судової влади України.

Аналіз публікацій, в яких започаткова-
но розв’язання даної проблеми показує, що 
в з забезпеченні справедливого судочинства 
виникає потреба як в більш широкому засто-
суванні методів порівняльного дослідження, 
системного аналізу доктринальних джерел та 
прецедентної судової практики.

Даній проблематиці в різних її аспектах при-
діляли певну увагу А. Бущенко, Ю. М. Дроз- 
дов, В. А. Завгородній, В. І. Завидняк, О. Ю. Кай- 
даш, О. В. Капліна, О. В. Коротюк, В. Я. Кор-
сун, О. В. Кресін, Г. Р. Крет, Д. В. Кухнюк,  
В. В. Луцик, М. Н. Марченко, С. П. Погребняк, 
В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, В. А. Сав- 
ченко, Т. В. Садова, О. В. Сачко, Г. К. Те-
терятник, В. М. Тертишник, О. О. Торбас,  
Л. Д. Удалова, Т. І. Фулей, В. М. Щерба,  
О. О. Юхно та інші вчені-юристи [7-28]. 

Між тим, як і раніше, залишаються не пов-
ною мірою вирішеними питання гармонізації 
українського кримінально-процесуального 
законодавства з міжнародними правовими ак-
тами, врахування досвіду судочинства США 
та інших країн, застосуванням правових по-
зицій Європейського суду з прав людини та 
прецедентної практики Верховного Суду Ук-
раїни у кримінальних провадженнях. Потре-

бують аналізу положення Національної стра-
тегії прав людини, [4] та Стратегії розвитку 
системи правосуддя та конституційного су-
дочинства на 2021 – 2023 роки, [5] новації 
щодо впровадження Єдиної судової інформа-
ційно-телекомунікаційної системи, [6] та інші 
новітні джерела права.

Мета статті – визначення основних алго-
ритмів подальшого зміцнення гарантій неза-
лежності, об’єктивності та неупередженості 
суду, удосконалення процесуальної форми 
кримінального судочинства для забезпечення 
його справедливості. 

Виклад основного матеріалу
Сучасна система кримінального судочин-

ства України – це складна, багатопланова ін-
тегративна система правничої діяльності, яка 
ґрунтується на конституції України, має здійс-
нюватися в порядку передбаченому законом 
та з урахуванням сукупності прецедентного 
права, орієнтуватись на забезпечення спра-
ведливого правосуддя. .

Справедливість є основною цивілізацій-
ною цінністю та правничим ідеалом судочин-
ства сучасної правової держави, важливим 
орієнтиром державотворення ра різних істо-
ричних етапах розвитку суспільства. Відомі 
римські афоризми проголошують: «lex iniusta 
non est lex» (несправедливий закон не є зако-
ном), «justitia in suo cuique tribuendo cernitur» 
(справедливість полягає у відплаті кожному 
по його заслугах).

У кримінальному процесуальному за-
конодавстві справедливість уживається в 
таких контекстних значеннях: як мораль-
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но-етична вимога до характеристики особи, 
як вимога матеріального права (справедли-
вість покарання, що призначається судом), 
як вимога до процесуальної форми (дотри-
мання справедливої процедури проведення 
процесуальних дій і прийняття процесуаль-
них рішень) [7, с. 35].

Справедливість є метою правосуддя в ма-
теріально-правовому аспекті, а забезпечення 
справедливого судочинства – одним з най-
більш важливих принципів кримінального 
процесу та діяльності судової влади і право-
охоронних органів в сфері кримінальних про-
ваджень.

Реалізація принципу справедливості по-
лягає в обов’язку правоохоронних органів 
установити об’єктивну істину у справі, забез-
печити законні права та інтереси учасників 
процесу, дотримуватись принципу презумпції 
невинуватості, правильно кваліфікувати дії 
обвинуваченого, не допускаючи упередже-
ного, необ’єктивного підходу до розв’язання 
справи, забезпечити учасникам процесу рів-
ні можливості в дослідженні доказів і захисті 
своїх прав, неухильно додержуватись закону, 
щоб кожний, хто вчинив злочин, був підда-
ний покаранню, відповідному до його діяння, 
і жоден невинуватий не був притягнутий до 
відповідальності [20, с. 32].

В забезпеченні справедливого правосуддя 
важливо досягти виконання двоєдиної зада-
чі – «встановити істину у справі, дотриму-
ючись прав і свобод людини, що може бути 
кваліфікуватись як ефективне і справедливе 
вирішення правових спорів на засадах верхо-
венства права. В пошуках вирішення цієї про-
блеми важливо врахувати досвід інших кра-
їн та сучасну прецедентну судову практику, 
проаналізувати сучасні доктринальні джерела 
інформації. 

Національна стратегія прав людини, ви-
значаючи пріоритетом забезпечення права 
на справедливий суд, формулює такі основ-
ні завдання, спрямовані на досягнення такої 
цілі: забезпечити доступність судового про-
цесу; забезпечити незалежність та безсторон-

ність суду відповідно до міжнародних, у тому 
числі європейських, стандартів, практики 
Європейського суду; забезпечити здійснення 
ефективного судочинства у розумні строки; 
підвищити доступність безоплатної правової 
допомоги; запровадити доступну та ефектив-
ну систему альтернативних способів вирі-
шення спорів, зокрема медіації [4].

До основних правничих проблемами пра-
восуддя, як зазначається в Стратегії розвитку 
системи правосуддя та конституційного судо-
чинства на 2021–2023 роки, [5] окрім органі-
заційних та матеріально-фінансових проблем, 
відносяться: недосконалість правових меха-
нізмів забезпечення доступу до правосуддя; 
незавершеність реформи органів прокура-
тури, неналежне законодавче врегулювання 
механізмів реалізації прокурорами їх консти-
туційних повноважень; функціональна недо-
сконалість системи адвокатури, складність 
порядку доступу до адвокатської діяльності, 
недостатня ефективність механізмів захисту 
прав адвокатів; неефективність механізмів 
судового контролю за виконанням судових 
рішень; відсутність дієвих механізмів аль-
тернативного (позасудового) та досудового 
врегулювання спорів; неефективність проце-
суальних механізмів касаційного оскарження 
та формування єдиної судової практики в за-
стосуванні закону судами України. 

Покращення доступу до правосуддя та 
ефективності судочинства за приписами Стра-
тегії розвитку системи правосуддя та консти-
туційного судочинства на 2021 – 2023 роки 
потребує зокрема: зміцнення незалежності 
судової влади та підзвітності суспільству; 
посилення функціональної та процесуаль-
ної спроможності Верховного Суду з метою 
забезпечення єдності застосування норм ма-
теріального та процесуального права судами 
різних юрисдикцій; вдосконалення інституту 
зразкової справи шляхом визначення особли-
востей виконання рішення Верховного Суду в 
цих справах та/або запровадження інституту 
модельного (пілотного) рішення Верховно-
го Суду, яке ухвалюється Великою Палатою 
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Верховного Суду за зверненням касаційно-
го суду у складі Верховного Суду; визначен-
ня процесуального механізму забезпечення 
Верховним Судом єдності судової практи-
ки у справах, які не підлягають касаційному 
оскарженню; визначення та деталізація про-
цесуального порядку звернення Верховного 
Суду до Європейського суду з прав людини 
відповідно до Протоколу № 16 до Конвенції 
про захист прав людини і основоположних 
свобод із запитом щодо надання консуль-
тативних висновків з принципових питань, 
які стосуються тлумачення або застосування 
прав і свобод, визначених цією Конвенцією 
або протоколами до неї; удосконалення за-
конодавства з метою запровадження дієвих 
механізмів запобігання зловживанню учас-
никами процесу своїми процесуальними пра-
вами, ефективних інструментів реагування 
на неналежну поведінку учасників судового 
процесу, що призводить до затягування роз-
гляду справи; запровадження інституту суду 
присяжних, який вирішуватиме питання ви-
нуватості (вини) особи у вчиненні злочинів, 
за які законом передбачено покарання у виді 
довічного позбавлення волі (як перший етап 
запровадження), віднесення в подальшому 
до повноважень суду присяжних вирішен-
ня питання винуватості (вини) особи у вчи-
ненні злочинів, за які законом передбачено 
покарання у виді позбавлення волі на строк 
понад 10 років; встановлення процесуальних 
запобіжників безсторонності присяжних та 
запровадження перехідного періоду для впро-
вадження цього інституту безпосередньої 
участі народу у здійсненні правосуддя.

В рамках даної роботи є сенс окреслити 
основні напрямки удосконалення юридичних 
механізмів забезпечення незалежності суддів 
та прокурорів, реалізації судового прецедент-
ного права та розвитку процесуальної форми 
діяльності суду присяжних. 

1. В забезпеченні незалежності суддів про-
блеми є ті, які залишились у спадщину від ми-
нулих років, а є й ті, які накопичуються рік від 
року.

Так, відповідно до ст. 3 Закону України 
«Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 
2016 року № 1798-VІІІ, Вища рада правосуд-
дя, в аспектах питань забезпечення незалеж-
ності суддів від інших гілок влади та мінімі-
зації політичного впливу, вносить подання 
про призначення судді на посаду; ухвалює 
рішення про звільнення судді з посади тощо. 
Це важливі повноваження. 

При формуванні суддівського корпусу важ-
ливо досягти розмежування гілок влади, мі-
німізації можливого впливу на судову владу з 
боку інших гілок влади. Відповідно до онов-
леної редакції ст. 131 Конституції України 
Вища рада правосуддя складається із двадця-
ти одного члена, з яких десятьох обирає з’їзд 
суддів України з-поміж суддів чи суддів у від-
ставці, двох призначає Президент України, 
двох обирає Верховна Рада України, двох –  
з’їзд адвокатів України, двох – Всеукраїнська 
конференція прокурорів, двох – з’їзд пред-
ставників юридичних вищих навчальних за-
кладів та наукових установ. Думається, що 
за такої моделі зберігаються механізми мож-
ливого впливу як законодавчого органу так і 
виконавчої влади на формування суддівського 
корпусу. Між тим, як зазначається в рішен-
ні Конституційного Суду України у справі  
№ 2-249/2019(5581/19 від 16 грудня 2019 року 
№ 7-в/2019), що поділ влади є основним засо-
бом та неодмінною умовою запобігання кон-
центрації влади, а отже, є інструментом проти 
зловживань нею задля адекватної реалізації 
прав і свобод людини і громадянина. Таким 
чином, поділ влади є гарантією прав і свобод 
людини і громадянина.

На думку В.М. Тертишника, перехід на 
обрання суддів всенародним голосуванням 
може стати більш доцільним в сенсі реаліза-
ції принципу розподілу влади та забезпечення 
незалежності суддів [20, с. 30]. На наш погляд, 
в реалізації такого підходу можливо на за-
конодавчому рівні доцільно закріпити прин-
цип виборності суддів безпосередньо вищої 
судової інстанції – суддів Верховного Суду, 
а в розвиток зміцнення принципу розподілу 
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влади, запровадити правило, що саме такий 
всенародно обраний Верховний Суд буде оби-
рати половину членів Вищої ради правосуддя. 
Відповідно до компетенції такої Вищої ради 
правосуддя можна буде віднести формування 
місцевих судів. Строки повноважень обраних 
суддів Верховного суду при цьому на мають 
співпадати ні з строками повноважень Вищої 
ради правосуддя ні зі строками повноважень 
законодавчого органу. 

2. В частині 1 статті 36 Закону України від 
02.06.2016 № 1402-VIII «Про судоустрій та 
статус суддів» зазначається, що «Верховний 
Суд забезпечує сталість та єдність судової 
практики у порядку та спосіб, визначені про-
цесуальним законом». 

Будь-яка уніфікація судової практики, – за-
значає О. О. Торбас, – має велике значення 
при застосуванні розсуду в кримінальному 
процесі, адже таким чином уповноважені 
суди встановлюють найбільш типові правила 
відповідних нормативних положень, які знач-
но покращують процес правозастосування 
[23, с. 82]. 

Рефлексія історичного розвитку кримі-
нально-процесуального законодавства та 
досвіду США у використанні судового пре-
цеденту як одного із джерел права показує, 
що, прецедентне право, незважаючи на те, що 
формується високо кваліфікованими фахів-
цями справи (юристами з суддівським досві-
дом роботи) та є більш мобільним, гнучким і 
динамічним засобом розв’язання практичних 
проблем правосуддя, не завжди забезпечує 
ефективність правосуддя, адже є другоряд-
ним джерелом правових норм і в порівнянні 
з законом має меншу юридичну силу, уступає 
законодавчим нормам в структурованості, 
системності та стабільності.

Разом з тим, недоліки в діяльності зако-
нодавчої влади обумовлюють зростання ролі 
прецедентного права в забезпеченні ефектив-
ного правосуддя.

«Правові висновки та прецедентна практи-
ка Верховного Суду, маючи предметом свого 
аналізу прогалини в законодавстві та недо-

статню юридичну визначеність певних норм 
і інститутів, – слушно зазначає В. М. Тер-
тишник, – є дієвим, динамічним та гнучким 
механізмом забезпечення єдності та сталості 
судової практики, відповідності її Конститу-
ції України, міжнародним правовим актам, а 
також рішенням Європейського Суду з прав 
людини та законів України, приведенням до 
європейських стандартів правосуддя реалій 
сучасного національного правового поля. 
Прецедентна практика Європейського суду 
з прав людини та вищого судового органу 
нашої держави, будучи досить мобільною 
формою розв’язання процесуальних колізій 
та прогалин в праві, сприяє становленню до-
бротної інтегративної системи ефективного 
прецедентного права, а відтак на цій основі з 
урахуванням конституційних принципів пра-
восуддя в правовій державі має без зволікань 
реалізовуватись для удосконалення націо-
нальної системи процесуального законодав-
ства» [19, с. 23-24]. 

Підтримуючи дану слушну думку, маємо 
помислити над тим, як швидко прецедентне 
право інтегрувати в законодавчі норми, нада-
ючи їм більшої юридичної сили. Думається 
що питання певною мірою полягає в наданні 
та більш ефективній реалізації права законо-
давчої ініціативи Верховним судом. Буде до-
речним запровадити правило, що на основі 
узагальнення судової практики та винесених 
правових рішень і судових прецедентів Вер-
ховний Суд держави має щорічно (протягом 
місяця наступного року), або в терміновому 
екстраординарному порядку подавати до за-
конодавчого органу законодавчі пропозиції 
щодо удосконалення кримінально-процесу-
ального законодавства, а законодавчий орган 
має розглядати такі проекти як невідкладні. 

3. Суд присяжних є унікальним надбан-
ням цивілізації та застосовується в багатьох 
країнах. У Конституції США і в конституці-
ях штатів закріплений інститут присяжних 
засідателів в якості однієї з гарантій додер-
жання належної правової процедури. Цей 
інститут діє, якщо обвинувачений не визнав 
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свою вину у здійсненні злочину, і не вимагав, 
щоб суддя розглядав його справу одноосібно, 
судовий розгляд повинен відбуватися з учас-
тю співгромадяни обвинуваченого, які могли 
б безсторонньо вирішити питання про його 
винуватість чи невинність. Згідно поправки  
№ VІ, у всіх випадках карного переслідуван-
ня звинувачений має право на швидкий і при-
людний суд присяжних того штату і округу, де 
скоєно злочин.

Особливість правового порядку судочин-
ства США полягає в певному посилочному 
засобу регулювання судових процедур, зокре-
ма Конгрес США видав закони 1933, 1941 і 
1942 років про те, що Верховному суду США 
надано право видавати правила, що регулю-
ють питання кримінального судочинства. Не-
щодавно був оприлюднений новий варіант 
цього акту під назвою «Федеральні прави-
ла кримінального судочинства від 16 грудня 
2016 року. Разом з тим штати мають власні 
кримінальні та процесуальні закони, на під-
ставі яких здійснюється правосуддя. В США 
запроваджена і діє класична модель суду при-
сяжних, де журі присяжних має складатися з 
дванадцяти осіб. Присяжним не повинні бути 
знайомі до процесу матеріали справи. Він має 
бути неупередженим, не мати конфлікту інте-
ресів. До компетенції присяжних засідателів 
відноситься вирішення питання про винність 
або невинуватість підсудного, що здійсню-
ється на підставі внутрішнього переконання, 
сформованого в результаті дослідження та 
оцінки доказів. Вердикт присяжних формує 
висновки колегії присяжних щодо питання 
вини підсудного, не повинен містити будь-які 
обґрунтування прийнятого присяжними рі-
шення та має бути прийнятий одноголосно чи 
більшістю голосів. Професійний суддя може 
визнати вердикт невірним та призначити но-
вий судовий розгляд. Тапка модель суду при-
сяжних існувала на східних землях України 
за часів дії на відповідній території Статуту 
кримінального судочинства 1864 року.

Правники України приклали немало зу-
силь для реалізації конституційної норми про 

те, що в Україні діє суд присяжних. Між тим, 
модель суду присяжних запроваджена невда-
ла. У ч. 3 ст. 31 КПК України передбачено, 
що кримінальне провадження в суді першої 
інстанції щодо злочинів, за які передбачено 
покарання у вигляді довічного позбавлення 
волі, здійснюється за клопотанням обвину-
ваченого – «судом присяжних у складі двох 
професійних суддів та трьох присяжних». 
Тобто класичної моделі суду присяжних, за 
якої присяжні мають самостійно виносити 
вердикт щодо винуватості чи невинуватості 
підсудного, запроваджено не було. 

Запроваджена в новому КПК України гла-
ва, що мала б регламентувати діяльність суду 
присяжних, м’яко кажучи, не витримує жод-
ної критики. Ніякого самостійного рішення 
(вердикту) присяжні, за такої концепції, не 
приймають, а, отже, – практично не відпові-
дають ні за долю справи, ні за свої рішення. 
Пропонуючи ж їм спільно із суддями вирішу-
вати всі питання судочинства, законодавець 
торує шлях до колективної безвідповідаль-
ності як самих присяжних, так і суддів-про-
фесіоналів, які, за таких умов, свої помилки 
і зловживання можуть «списувати» на недос-
відчених присяжних. Такі присяжні можуть 
легко стати ширмою для судового безглуздя. 
[20, с. 788].

З моменту прийнятті чинної Конституції 
України найбільш принципову позицію щодо 
необхідності суду присяжних та його моделі 
займав і займає В. М. Тертишник, який сфор-
мував та в серії наукових статей та інших 
видань подав концептуальні модельні норм 
щодо діяльності суду присяжних та винесен-
ні присяжними вердикту. Ці пропозиції досі 
актуальні та викладені в його одній з останніх 
робіт. [20, с. 790-792]. Згодом ідею суду при-
сяжних підтримало багато інших науковців. 
[21, 25, 27]. 

Але на перших роках незалежності Украї-
ни ідея суду присяжних важко сприймалась 
серед практичних працівників, особливо се-
ред суддів та адвокатів, і мала лише поодино-
ку підтримку серед науковців. 
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Як відмічає Є. А. Чорнобай адвокати ви-
ступають проти суду присяжних тому, що 
«домовитися» про позитивний розгляд спра-
ви із колегією присяжних фактично не реаль-
но, у той самий час, як із тим чи іншим суд-
дею цей шлях розв’язання проблеми є давно 
налагодженим. Разом з тим, коли державний 
обвинувач чи адвокат виступають перед суд-
дею та ще кількома учасниками процесу, то 
їхня профнепридатність мало проявляється. 
А коли доводиться проголошувати промову 
перед колегією присяжних, а як наслідок і пе-
ред більшою глядацькою аудиторією (розгляд 
справи судом присяжних завжди має громад-
ський резонанс), то можлива фахова ущерб-
ність юриста постає в усій красі. Суспільна 
думка – це велика сила, яка здатна автоматич-
но виключити правника із юридичного спів-
товариства. Це, у свою чергу, призведе до за-
гострення конкуренції, яка є рушійною силою 
у напрямі розвитку та самовдосконалення, і 
як наслідок, – професійний рівень вітчизня-
них правознавців стане значно вищим. Спра-
ва полягає в тому, що в суді присяжних ство-
рені найкращі умови для виявлення помилок 
та зловживань слідства [25, с. 95].

Сьогодні в Українській правничій науці до-
мінує позиція запровадження класичної мо-
делі суду присяжних з урахуванням досвіду 
США, Франції та інших європейських країн.

О. О. Юхно та В. М. Щерба в своїй моно-
графічній роботі виклали оригінальний, роз-
роблений ними проєкт Закону України «Про 
статус присяжного». За їх визначенням суд 
присяжних – суд у складі у складі трьох про-
фесійних суддів та одинадцяти присяжних, 
які здійснюють правосуддя в суді першої ін-
станції за клопотанням обвинуваченого щодо 
злочинів, за вчинення яких передбачено до-
вічне позбавлення волі. [27, с. 265-272].

В такому доктринально важливому доку-
менті як «Стратегія розвитку системи пра-
восуддя та конституційного судочинства на 
2021 – 2023 роки» підкреслюється нагальна 
необхідність «запровадження інституту суду 
присяжних, який вирішуватиме питання ви-

нуватості (вини) особи у вчиненні злочинів, 
за які законом передбачено покарання у виді 
довічного позбавлення волі (як перший етап 
запровадження), а також віднесення в подаль-
шому до повноважень суду присяжних вирі-
шення питання винуватості (вини) особи у 
вчиненні злочинів, за які законом передбаче-
но покарання у виді позбавлення волі на строк 
понад 10 років; встановлення процесуаль-
них запобіжників безсторонності присяжних 
та запровадження перехідного періоду для 
впровадження цього інституту безпосеред-
ньої участі народу у здійсненні правосуддя». 
(п. 4.1.4 Стратегії)

Верховна Рада України розглядає декілька 
проєктів законів України щодо запроваджен-
ня такої моделі забезпечення участі присяж-
них у здійсненні правосуддя». Розглядається 
пропозиція щодо здійснюється правосуддя 
судом присяжних у складі одного судді та 
семи присяжних. Запровадження такого під-
ходу буде в більшій мірі відповідати позитив-
ному досвіду США, Франції та інших країн 
щодо процедури діяльності суду присяжних, 
зміцнювати гарантії правосуддя в Україні.

Висновки. 
Для забезпечення незалежності суддів 

на законодавчому рівні доцільно закріпити 
принцип виборності народом України суд-
дів Верховного Суду, а з урахуванням цього 
запровадити правило, що саме такий всена-
родно обраний Верховний Суд буде обирати 
половину членів Вищої ради правосуддя. Від-
повідно до компетенції таким чином сформо-
ваної Вищої ради правосуддя можна буде від-
нести формування місцевих судів.

В сучасних реаліях судово-правової ре-
форми прецедентна практика ЄСПЛ та Вер-
ховного Суду України, стаючи частиною 
системи процесуального права, потребує за-
кріплення на законодавчому рівні правила, 
що на основі узагальнення судової практики 
та винесених правових рішень і судових пре-
цедентів Верховний Суд держави має щоріч-
но (протягом місяця наступного року), або в 
терміновому екстраординарному порядку по-
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давати до законодавчого органу законодавчі 
пропозиції щодо удосконалення криміналь-
но-процесуального законодавства, а законо-
давчий орган має розглядати такі проекти як 
невідкладні. 

Підвищенню ефективності правосуддя 
буде сприяти запровадження моделі діяльно-
сті суду присяжних у складі одного судді та 

семи присяжних, до компетенції якого закон 
має віднести винесення присяжними само-
стійного вердикту.

Перспективи подальшого розгляду пробле-
ми вбачаються в порівняльно-правовому ана-
лізі гарантій забезпечення верховенства права 
на прикладі практики застосування норм КПК 
України та законодавства США.

Анотація
У статті розкриті доктринальні проблеми забезпечення незалежності суддів та визначені 

основні алгоритмів подальшого реформування кримінально-процесуального права.
Пропонується, що для забезпечення незалежності суддів на законодавчому рівні доціль-

но закріпити принцип виборності народом України суддів Верховного Суду, а з урахуванням 
цього запровадити правило, що саме такий всенародно обраний Верховний Суд буде обирати 
половину членів Вищої ради правосуддя. Відповідно до компетенції таким чином сформованої 
Вищої ради правосуддя можна буде віднести формування місцевих судів.

Для гармонізації законотворчого процесу і реалізації прецедентної судової практики, про-
понується закріпити законодавчу норму, що на основі узагальнення судової практики та вине-
сених правових рішень і судових прецедентів Верховний Суд держави має щорічно (протягом 
місяця наступного року), або в терміновому екстраординарному порядку подавати до зако-
нодавчого органу законодавчі пропозиції щодо удосконалення кримінально-процесуального 
законодавства, а законодавчий орган має розглядати такі проекти як невідкладні. 

Розкриваються проблеми удосконалення правового інституту, доктрини та процесуальної 
моделі діяльності суду присяжних. 

Обґрунтовується, що підвищенню ефективності правосуддя буде сприяти запровадження 
моделі діяльності суду присяжних у складі одного судді та семи присяжних, до компетенції 
якого закон має віднести винесення присяжними самостійного вердикту.

До особливостей класичної моделі суду присяжних відноситься те, що в такому судочинстві 
відокремлюється питання про винність від питання про покарання. Реалізація такої моделі в 
певній мірі сприяє зміцненню принцип неупередженості і незалежності суду та зменшує ризик 
судових помилок. 

Ключові слова: гарантії незалежності суду, судовий прецедент, суд присяжних, судова про-
цедура, вердикт, правосуддя.

Kudryavtsev E.V. Modern problems of ensuring a fair trial in criminal proceedings, taking 
into account the experience of the United States and international standards of justice 

The article explains the doctrinal problems of ensuring the independence of judges and identifies 
the main algorithms for further reform of criminal procedure law.

It is proposed that in order to ensure the independence of judges at the legislative level, it is ad-
visable to consolidate the principle of electability by the people of Ukraine of judges of the Supreme 
Court, and in view of this, to introduce a rule that such a popularly elected Supreme Court will elect 
half of the members of the High Council of Justice. In accordance with the competence of the thus 
formed High Council of Justice, the formation of local courts can be attributed.

In order to harmonize the legislative process and implement case-law, it is proposed to consolidate 
the legislative norm that, on the basis of generalization of judicial practice and rulings and court prec-
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edents, the Supreme Court of the state has to submit legislative proposals to the legislature annually 
(within a month next year), or urgently submit legislative proposals to the legislature to improve 
criminal procedural legislation, and the legislature should consider such draft law. and as urgent.

The problems of improving the legal institution, doctrine and procedural model of jury activity are 
revealed. It is substantiated that improving the effectiveness of justice will contribute to the introduc-
tion of a model of jury activity consisting of one judge and seven jurors, the competence of which the 
law should include the jury's independent verdict.

The peculiarities of the classic model of jury trial include the fact that in such a legal proceedings 
the issue of guilt is separated from the issue of punishment. The implementation of such a model to 
some extent contributes to strengthening the principle of impartiality and independence of the court 
and reduces the risk of judicial errors. 

Key words: guarantees of independence of the court, judicial precedent, jury trial, judicial proce-
dure, verdict, justice.
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Постановка проблеми. Розвиток системи 
кримінального права підтверджує, що в різні 
історичні періоди об’єктом правової захисту 
ставали лише ті суспільні відносини, які на 
даному історичному етапі є значущими для 
держави, суспільства і людини.

В даний час такими відносинами є від-
носини з приводу створення, поширення і 
використання інформації, які розвивають-
ся відповідно до розвитку інформаційного 
суспільства – характерної риси цивілізації  
ХХІ століття. Сьогодні практично неможливо 
знайти площину соціальної активності, яка б 
не зазнала впливу інформаційних технологій: 
політика, право, економіка, медицина, освіта, 
культура, релігія, сфера послуг і розваги. Ви-
никає розуміння і величезної цінності інфор-
мації, наслідком чого стає поява об’єктивної 
потреби в її захисті. Дана проблема, а саме 
проблема захисту інформації, зараз є однією 
з найактуальніших в Україні і в світі. Нові 
можливості, які надають інформаційні тех-
нології, їх широка поширеність і доступність 
роблять цю галузь надзвичайно привабливою 
для представників криміналітету, а динаміч-
ний розвиток телекомунікаційних мереж, 
створення численних інформаційних ресур-
сів і баз даних, розробка більш досконалих 
пристроїв створюють умови, які полегшують 
вчинення злочинів у цій сфері, число яких в 
Україні збільшується. Про актуальність про-
блеми забезпечення інформаційної безпеки 
засвідчують об’єктивні дані статистики МВС 
та Генеральної Прокуратури України. Так, у 
2005–2009 рр. спостерігалася загальна тен-
денція до збільшення кількості злочинів у 
сфері високих інформаційних технологій: у 

2005 р. їх було виявлено 615, а у 2009 р. – 707. 
З 2010 р. ведеться статистика злочинів у сфе-
рі використання електронно-обчислюваних 
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютер-
них мереж і мереж електрозв’язку. У 2010 р. 
їх було зареєстровано 190, у 2011 р. – 131, а у 
2017 р. – вже 2573 [16].

Мета дослідження полягає в аналізі сут-
ності головного поняття теми дослідження, 
розкритті об’єкту, завдань та основних на-
прямків життєдіяльності суспільства, в яких 
значення інформаційної безпеки в контексті 
протидії злочинності надзвичайно актуальне.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика інформаційної безпеки склад-
на і багатоаспектна, що зумовлює необхід-
ність вивчення й узагальнення наукових праць 
представників різних галузей юридичної на-
уки. Окремі аспекти правового регулювання 
інформаційної сфери стали об’єктом науково-
го аналізу в працях українських і зарубіжних 
дослідників, зокрема І. Арістової, І. Бачило, 
Р. Калюжного, Т. Костецької, О. Кохановської, 
Е. Макаренко, В. Цимбалюка. Ключовими для 
вивчення проблеми забезпечення інформа-
ційної безпеки стали дослідження В. Гурков-
ського, О. Золотар, В. Копилова, Б. Кормича,  
В. Ліпкана, В. Настюка, Н. Нижник, М. Шве-
ця, А. Селіванова.

Виклад основного матеріалу. Законодавче 
визначення поняття «інформація» міститься 
у Законі України «Про інформацію», згідно зі  
ст. 1 якого: «Інформацією є будь-які відомості 
та дані, що можуть бути збережені на матері-
альних носіях або відображені в електронному 
вигляді» [3]. Аналогічне визначення міститься 
у ч. 1 ст. 200 Цивільного кодексу України.
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Деталізоване визначення поняття «ін-
формація» знаходимо в іншому норматив-
но-правовому акті – Законі України «Про за-
хист економічної конкуренції»: це відомості 
в будь-якій формі й вигляді та збережені на 
будь яких носіях (у т.ч. листування, книги, 
помітки, ілюстрації (карти, діаграми, орга-
ніграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, 
голограми, кіно-, відео-, мікрофільми, звуко-
ві записи, бази даних комп’ютерних систем 
або повне чи часткове відтворення їх елемен-
тів), пояснення осіб і будь які інші публічно 
оголошені чи документовані відомості (ст. 1 
Закону [2]).

У контексті нашого дослідження необхідно 
звернути увагу на зміст категорії «безпека», 
котра у житті людини відіграє роль орієнтиру, 
навколо якого групуються цінності людського 
існування. Це поняття багатопланове, з цьо-
го приводу в науці існує багато думок. У бу-
квальному розумінні безпека означає відсут-
ність небезпеки. Потреба безпеки належить 
до числа базових мотиваційних механізмів 
у життєдіяльності людини, і в цьому відно-
шенні людина мало чим відрізняється від 
будь-кого з інших живих істот. Крім того, без-
пека становить безсумнівну цінність, що має 
універсальний характер, оскільки визнається 
всіма людьми незалежно від їхньої расової, 
національної чи соціальної належності.

Про важливість захисту інформаційної 
безпеки наголошується в Конституції Украї-
ни: «Захист суверенітету і територіальної ці-
лісності України, забезпечення її економічної 
та інформаційної безпеки є найважливішими 
функціями держави, справою всього україн-
ського народу» (ст. 17) [1].

Законодавче визначення інформаційної 
безпеки зафіксоване в Законі України «Про 
Основні засади розвитку інформаційного су-
спільства в Україні на 2007–2015 рр.» в якому 
говориться, що інформаційна безпека – стан 
захищеності життєво важливих інтересів лю-
дини, суспільства і держави, за якого запобі-
гається нанесення шкоди через: неповноту, 
невчасність і невірогідність інформації, що 

використовується; негативний інформацій-
ний вплив; негативні наслідки застосування 
інформаційних технологій; несанкціоноване 
розповсюдження, використання і порушення 
цілісності, конфіденційності та доступності 
інформації (п. 13 Закону) [5].

Інформаційна безпека також є важливою 
складовою протидії злочинності, яка набула 
поширення у сучасному Інтернет суспільстві. 
Так, кіберзлочинність не обмежується рамка-
ми злочинів вчинених у глобальній інформа-
ційній мережі, вона поширюється на всі види 
злочинів вчинених в інформаційно-телеко-
мунікаційній сфері, де інформація, інформа-
ційні ресурси, інформаційна техніка можуть 
виступати предметом злочинних посягань, 
середовищем, в якому відбуваються правопо-
рушення і засобом або знаряддям злочину. Це 
і порнографія, шахрайства, виготовлення та 
поширення шкідливих програм, викрадення 
ідентифікаційних даних осіб та багато інших. 
23 листопада 2001 року в Будапешті було 
підписано Конвенцію Ради Європи про кі-
берзлочинність, в якій йде мова про протидію 
комп’ютерним злочинам та співробітництво 
й координацію діяльності правоохоронних 
органів різних держав. На сьогодні її ратифі-
ковано у 18 країнах та підписано 25 країнами, 
серед яких і Україною [6].

У новій редакції Стратегії національної 
безпеки, затвердженій Указом Президента 
України від 8 червня 2012 року № 389 / 2012, 
вживаються терміни «кіберзлочинність», «кі-
берзагроза», «кібербезпека» [7]. Слід зазна-
чити, що в «Доктрині інформаційної безпеки 
України» згадувалися поняття «комп’ютерна 
злочинність» та «комп’ютерний тероризм», а 
також питання захисту інформації від «кібер-
нетичних атак» [8].

Позитивним зрушенням у формуванні ці-
лісної державної політики інформаційної без-
пеки є прийняття Стратегії кібербезпеки Ук-
раїни. Документ був введений в дію Указом 
Президента України № 96 / 2016 «Про рішен-
ня Ради національної безпеки і оборони Ук-
раїни від 27 січня 2016 року «Про Стратегію 
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кібербезпеки України» «[9]. Визначальними у 
Стратегії є концептуальні положення, які вка-
зують, що державна політика у сфері кібер-
безпеки має бути спрямована на досягнення 
сумісності з відповідними стандартами ЄС 
та НАТО. Окрім того документ передбачає 
конкретні кроки для розбудови національної 
системи забезпечення захисту кіберпросто-
ру з урахуванням практики провідних дер-
жав-членів НАТО та ЄС. 5 жовтня 2017 року 
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про 
основні засади забезпечення кібербезпеки Ук-
раїни» [4].

Головною ознакою стану захищеності в ін-
формаційній сфері (інформаційної безпеки) 
є оптимальне співвідношення інтересів лю-
дини, суспільства й держави. Чинниками за-
безпечення інформаційної безпеки держави є 
гарантування:

– безпеки інформації загального доступу, 
мереж зв’язку, інформаційно-телекомуніка-
ційних систем, технічних та програмних за-
собів виконання маніпуляцій з інформацією, 
доступу до інформації;

– конфіденційності інформації з обмеже-
ним доступом;

– захищеності особи, суспільства й дер-
жави від шкідливого впливу певних видів 
інформації (в даному разі йдеться не про ін-
формацію, віднесену до категорій з обмеже-
ним доступом, а про такі її види, котрі здатні 
зашкодити вказаним суб’єктам інформацій-
них відносин) [12, с. 89].

Разом з тим протидія злочинності – це осо-
бливий інтегрований, багаторівневий об’єкт 
соціального управління, що являє собою різ-
номанітну за формами діяльність відповід-
них суб’єктів (державних і недержавних ор-
ганів та установ, громадських формувань та 
окремих громадян), які взаємодіють у вигля-
ді системи різнорідних заходів, спрямованих 
на пошук шляхів, засобів та інших можли-
востей ефективного впливу на злочинність 
із метою зниження інтенсивності процесів 
детермінації злочинності на всіх рівнях, ней-
тралізації дії її причин та умов для обмежен-

ня кількості злочинних проявів до певного 
рівня [14, с. 277].

Виділяють чотири основні завдання орга-
нізаційно-управлінської діяльності в сфері ін-
формаційної безпеки:

– забезпечення комплексності всіх рішень, 
що реалізуються в процесі забезпечення ін-
формаційної безпеки;

– забезпечення безперервності і цілісності 
процесів інформаційної безпеки;

– рішення методичних завдань, що лежать 
в основі ефективного управління інформацій-
ною безпекою (питань управління ризиками, 
економічного моделювання і т. п.);

– управління людськими ресурсами та по-
ведінкою персоналу з урахуванням необхідно-
сті вирішення завдань інформаційної безпеки. 
При цьому дані завдання повинні вирішувати-
ся в комплексі і безперервно [13, с. 101]

Проте, механізми контролю, запобігання та 
розслідування злочинів у кіберпросторі дуже 
обмежені соціально і технологічно. Анонім-
ність мережі Інтернет, вразливість бездрото-
вого доступу і використання проксі-серверів 
істотно ускладнюють виявлення злочинців: 
для вчинення злочину може використовувати-
ся «ланцюжок» серверів, злочини можуть бути 
вчинені шляхом виходу в Інтернет через точ-
ки загального доступу, такі, як Інтернет-кафе, 
технології дозволяють також «зламати» до-
ступ в чужу бездротову мережу Wi-Fi. Отже, 
існує достатньо способів ускладнити припи-
нення і розслідування злочинів.

Боротьба з кіберзлочинністю неможлива 
без глибокого розуміння і правових проблем 
регулювання інформаційних мереж. Саме 
аналіз взаємозв’язку між технічними харак-
теристиками мережі і зумовленими цими 
характеристиками правовими і соціальними 
труднощами, з якими стикаються законодавці 
та правоохоронні органи, є першим кроком до 
можливого вироблення механізмів адекват-
ного реагування на розвиток і зростання кі-
берзлочинності.

Із введенням в дію КПК України значно 
ускладнилася процедура отримання інфор-
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мації від провайдерів телекомунікаційних 
послуг. Якщо раніше отримання такої інфор-
мації здійснювалося на підставі положень про 
«Конвенцію про кіберзлочинність» і Закону 
України «Про міліцію», то зараз така інфор-
мація віднесена до категорії документів, що 
містять охоронювану законом таємницю. А в 
розумінні статті 505 Цивільного кодексу Ук-
раїни така інформація становить комерційну 
таємницю, яка є одним із об’єктів інтелекту-
альної власності. Тому, суб’єкти протидії поз-
бавлені можливості оперативно і своєчасно 
отримувати необхідну інформацію через за-
пити правоохоронних органів.

Такою ситуацією активно користуються 
кримінальні угрупування для розповсюджен-
ня наркотичних засобів через мобільні месе-
нджери Viber, WhatsApp та Telegram, які мож-
на встановлювати на смартфони. Основною 
особливістю більшості програм месенджерів 
є те що вся інформація або розмови, що ве-
дуться через месенджер піддаються шифру-
ванню. Тобто забезпечується так званий прин-
цип анонімності. Дуже корисна функція для 
абонентів у якій на жаль є зворотна сторона. 
Якщо абонент вирішить чинити протиправні 
дії, то встановити його особистість практично 
неможливо.

Механізм такого злочину, на перший по-
гляд, дуже простий. Як що хтось вирішив 
придбати наркотичні речовини, йому не по-
трібно особисто шукати розповсюджувачів 
«зілля», виходити з ними на зв’язок, домов-
лятися про зустріч. Досить зайти на вказа-
ний прямо на стіні анонімний канал Telegram 
(месенджер для смартфонів) або спеціалізо-
ваний сайт, зробити замовлення, оплатити 
на банківську картку або поповнити раху-
нок телефону. Після цього клієнту надсила-
ють фото «закладки» – місця, де на вулиці 
захований пакет з наркотиками. Залишається 
лише підібрати його. Онлайн-торговці хова-
ються за анонімними ніками та значно акти-
візувалися в останні роки. Так, у 2016 році 
МВС зафіксувало 1,9 тис фактів збуту нар-
котиків, у 2017–3,6 тис. І якщо раніше нар-

копродажами в Мережі займалося 26 груп, то 
у 2018 році поліцейські розкрили 108 подіб-
них структур [15, с. 140]. А протягом 2020 р. 
було ліквідовано більше 100 інтернет-крам-
ниць, через які щодоби збувалося близько  
50 тисяч доз наркотиків.

Криміналістична особливість кіберзло-
чинів у тому, що їх припинення та розсліду-
вання неможливе без використання комп’ю-
терних технологій. Оперативний пошук має 
включати низку заходів, які фактично є опе-
ративно-розшуковими (оперативно-пошукові 
заходи із забезпечення оперативної закупівлі 
та (або) контрольованого постачання това-
рів, заборонених для відкритого обігу; опе-
ративне впровадження у віртуальні соціальні 
групи, що мають деструктивні цілі, з метою 
отримання інформації про їх персональний 
склад, місця зустрічей, плани та засоби, що 
використовуються в деструктивній діяльно-
сті; оперативно-аналітичні заходи, спрямо-
вані на прогноз розвитку ситуації, розробки 
заходів з утримання її під контролем, заходи 
оперативно-технічного характеру) і прово-
дитись він має лише тими правоохоронними 
органами, до компетенції яких віднесено про-
ведення оперативних операцій.

Ще одним пріоритетним напрямом проти-
дії злочинності є боротьба з комп’ютерними 
злочинами у сфері економіки. Серед основних 
завдань на цьому напрямку діяльності необ-
хідно назвати протидію легалізації тіньових 
доходів. Аналіз схем відмивання коштів свід-
чить про значну зацікавленість організованої 
злочинності у використанні можливостей 
електронних платіжних систем, які дозволя-
ють здійснювати миттєві перекази коштів із 
забезпеченням практично повної анонімності 
контрагентів. Особливий інтерес у світлі про-
блеми становить і те, що електронні платіж-
ні системи не належать до розряду суб’єктів 
первинного фінансового моніторингу, а тому 
не зобов’язані інформувати наглядові органи 
про виявлення підозрілих транзакцій, зберіга-
ти відомості про транзакції, а також дані, що 
дозволяють ідентифікувати клієнта.
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Необхідно зазначити, що фінансовий сек-
тор економіки, тобто банки та їх послуги, 
вважається одним із найбільш уразливих до 
кіберзлочинів. Так, за оцінками експертів, в 
останні місяці тільки в м. Києві фіксується 
до двадцяти випадків крадіжки грошей через 
клієнт банк в місяць. Суми становлять від 
20 тис до 40 млн грн. Однак подібні факти 
замовчуються, повідомлень в ЗМІ про них 
практично немає. Ні потерпілим, ні банкам 
не вигідний галас навколо того, що відбува-
ється. У ряді випадків бувають ситуації, коли 
такі шахрайські схеми реалізуються органі-
зованими групами, у які входять представни-
ки банків [11].

Варто зазначити, що банки і платіжні сис-
теми намагаються не показувати реальних 
збитків понесених від хакерських атак з ме-
тою збереження довіри клієнтів. Достовірний 
обсяг злочинності такого типу, на сьогодніш-
ній день, оцінити достатньо важко оскільки 
фінансові установи скривають від правоохо-
ронних органів більшість фактів кібератак на 
свої установи, піклуючись про свою репута-
цію серед клієнтів; за умови незначних фінан-
сових втрат, фінансові установи не проводять 
навіть внутрішніх розслідувань з огляду на те, 
що людські, фінансові та інші затрати на таке 
їх проведення значно перевищують втрати.

Важливе місце у забезпеченні інформацій-
ної безпеки в контексті протидії злочинності 
посідає інформаційна безпека підприємниць-
кої діяльності. Необхідно зазначити, що в Ук-
раїні широко поширений такий вид злочинів 
пов’язаний з підприємницькою діяльністю 
як промислове шпигунство, яке здійснюєть-
ся як прийнятний спосіб ведення бізнесу, без 
наявності ефективного чинного законодав-
ства для запобігання цьому. Очевидно, що у 
сфері бізнесу інформація є більш цінною, ніж 
будь-коли. Кожне підприємство є вразливим 
до крадіжки інформації. Близько 85% випад-
ків промислового шпигунства здійснюються 
співробітниками підприємств, безпека котрих 
стосується, насамперед, захисту від зовнішніх 
загроз, незважаючи на витік інформації через 

внутрішні елементи. Законодавство, однак, не 
завжди захищає від протиправних дій, учи-
нених промисловим шпигуном, що підлягає 
цивільному або кримінальному переслідуван-
ню. Особливості конфіденційної інформації, 
що є вкраденою, широко оприлюднюються в 
ході судового процесу, у результаті чого її зна-
чення нівелюється [10, с. 26].

Також, останнім часом в Україні постала 
нова, дуже серйозна загроза інформаційної 
безпеки, яка стрімко поширилася серед моло-
ді. Це створення таких інтернет-банд як «Си-
ній кит», «Тихий дім», «Кити пливуть Вгору», 
«Море китів», «Біжи або помри», «Розбуди 
мене в 4.20», F57, F58, FF33, D28 тощо. Ме-
тою таких сайтів є пропаганда самогубства 
серед дітей та підлітків. Слід зазначити, що 
жертвами стають діти, в яких є проблеми з 
батьками, з друзями в школі, тобто особливо 
вразливі діти, які не отримують необхідної 
уваги, підтримки від дорослих, любові та від-
чуття захищеності у родині [17, с. 139].

Однією з головних проблем, чому злочи-
ни в сфері інформаційних технологій мають 
низький рівень розкриття, є те, що людям не 
вистачає спеціальних знань. У зв’язку з тим, 
що бурхливий розвиток інформаційних тех-
нологій методики судово-експертного дослі-
дження даних об’єктів вимагають постійного 
оновлення та доопрацювання. А щодо науко-
вої експертизи, то він повністю залежить від 
рівня професійної підготовки експертних 
кадрів. У світі досить ретельно підходять до 
проблеми боротьби з кіберзлочинами, і до її 
вирішення безпосередньо залучається дер-
жавна влада. Адже ту кількість інформації, 
яка протікає по мережі Інтернет щоденно, 
просто нереально контролювати самостійно. 
Тому, починаючи з 2009 року, влада США 
розпочала створення власних кібервійськ – 
Агентство національної безпеки, яке також 
опікується питаннями інформаційної війни.  
У ЄС функціонує Агентство з мережевої та 
інформаційної безпеки, у НАТО створений 
комітет з кібернетичної оборони, а також 
Спільний центр з кібернетичної оборони.
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Сьогодні рівень і темпи зростання кі-
берзлочинності вимагають адекватного реагу-
вання, у тому числі і на законодавчому рівні. 
А тому, потребують змін положення законо-
давства про порядок і підстави виконання за-
питів, отриманих від правоохоронних органів 
у рамках виконання зобов’язань України, узя-
тих у зв’язку з ратифікацією «Конвенції про 
кіберзлочинність». Як наслідок, одним із прі-
оритетних напрямків є організація взаємодії і 
координація зусиль правоохоронних органів, 
спецслужб, судової системи, забезпечення їх 
необхідною матеріально-технічною базою.

Висновки. Проведене дослідження дозво-
ляє зробити висновки про те, що інформаційна 
безпека є важливою складовою протидії зло-
чинності, оскільки забезпечує захист від всіх 
видів злочинів, що вчиняються в інформацій-
но-телекомунікаційній сфері, де інформація, 
інформаційні ресурси, інформаційна техніка 

можуть виступати предметом злочинних по-
сягань, середовищем, в якому відбуваються 
правопорушення і засобом або знаряддям зло-
чину. Розкрито зміст поняття «інформація» та 
«інформаційна безпека» згідно діючим нор-
мативно-правових актів та наголошено на 
значенні міжнародного співробітництва у цій 
сфері. Також продемонстровано особливос-
ті протиправних діянь у окремих напрямках 
життєдіяльності суспільства, в яких значення 
інформаційної безпеки в контексті протидії 
злочинності надзвичайно актуальне, а саме: 
продаж наркотичних та психотропних засо-
бів, крадіжки грошей та відмивання тіньового 
капіталу, промислове шпигунство, доведення 
до самогубства. Наголошено, що без належ-
ної взаємодії поліції з населенням, яка вклю-
чає в себе просвітницьку роботу з питань ін-
формаційної безпеки, неможливо казати про 
якісну протидію злочинності.

Анотація
Стаття є дослідженням сучасних аспектів інформаційної безпеки в контексті протидії зло-

чинності. Зазначається, що проблема захисту інформації та інформаційних систем зараз є од-
нією з найактуальніших в Україні та світі. Нові можливості, які надають інформаційні техно-
логії, їх широке використання та доступність роблять цю сферу надзвичайно привабливою для 
злочинців, а динамічний розвиток телекомунікаційних мереж, створення численних інформа-
ційних ресурсів та баз даних, розробка кращих пристроїв створюють умови, що сприяють 
злочинності у цій сфері, кількість яких в Україні збільшується. Проведено аналіз дефініції 
«інформація» та «інформаційна безпека згідно чинних нормативно-правових актів. Визначено 
чинники та основні завдання забезпечення інформаційної безпеки в контексті протидії зло-
чинності. Підкреслено, що кіберзлочинність не обмежується злочинами, скоєними у глобаль-
ній інформаційній мережі, вона поширюється на всі види злочинів, скоєних у інформаційно- 
телекомунікаційному секторі, де інформація, інформаційні ресурси, інформаційні технології 
можуть бути предметом злочинного посягання, навколишнього середовища. Також продемон-
стровано особливості протиправних діянь у окремих напрямках життєдіяльності суспільства, 
в яких значення інформаційної безпеки в контексті протидії злочинності надзвичайно акту-
альне, а саме: продаж наркотичних та психотропних засобів, крадіжки грошей та відмиван-
ня тіньового капіталу, промислове шпигунство, доведення до самогубства. Відзначається, що 
однією з основних проблем, чому злочини інформаційних технологій мають низький рівень 
розкриття, є те, що людям не вистачає спеціальних знань. 

Саме тому, зважаючи на рівень і темпи зростання злочинності суспільство вимагає від дер-
жавних органів адекватного реагування та забезпечення інформаційної безпеки, у тому числі і 
на законодавчому рівні.

Ключові слова: інформація, інформаційна безпека, протидія злочинності, забезпечення ін-
формаційної безпеки.
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Tarasevych Yu.V. Information security in the context of fight against crime
Summary 
The article is a study of current aspects of information security in the context of combating crime. 

It is noted that the problem of protection of information and information systems is now one of the 
most pressing in Ukraine and in the world. New opportunities provided by information technologies, 
their widespread use and accessibility make this area extremely attractive to criminals, and the dy-
namic development of telecommunications networks, the creation of numerous information resources 
and databases, the development of better devices create conditions that facilitate crime in this area, 
the number of which is increasing in Ukraine.

An analysis of the definition of «information» and «information security» according to current 
regulations. The factors and main tasks of information security in the context of combating crime 
are identified. It is emphasized that cybercrime is not limited to crimes committed in the global 
information network, it applies to all types of crimes committed in the information and telecom-
munications sector, where information, information resources, information technology can be the 
subject of criminal encroachment, the environment in which offenses occur and means or an in-
strument of crime. The peculiarities of illegal actions in certain areas of society are demonstrated, 
in which the importance of information security in the context of combating crime is extremely 
relevant, namely: sale of drugs and psychotropic drugs, theft of money and money laundering, in-
dustrial espionage, suicide.

It is noted that one of the main problems why information technology crimes have a low level of 
disclosure is that people lack special knowledge. Due to the fact that the rapid development of infor-
mation technology methods of forensic examination of these objects require constant updating and 
refinement. It was also found that the state authorities are directly involved in solving issues related to 
information security. That is why, given the level and rate of growth of crime, society requires public 
authorities to respond adequately and ensure information security, including at the legislative level.

Key words: information, information security, crime prevention, information security.
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ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ ЗЛОЧИНЦЯ В СТРУКТУРІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗБОЇВ, ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ

Особа як об’єкт дослідження передбачає 
багатоаспектний та багаторівневий аналіз її 
сутності. Найбільш загальні положення про 
особу формуються філософією, яка є мето-
дологічною основою для конкретних галузей 
знань. Філософський підхід у розумінні сут-
ності особи передбачає єдність внутрішньої 
сторони (свідомість) та зовнішньої сторони 
(діяльність). Філософія розглядає особу як 
продукт соціального розвитку, як єдність за-
гального, особливого і одиничного. У цьому 
розумінні людина (особа) є результатом ево-
люції всього людського роду, успадковує і ві-
дображає соціальний досвід усіх попередніх 
поколінь. Разом з тим особа володіє також 
деякими неповторними ознаками і якостями, 
Що відображають її індивідуальний життєвий 
досвід, буття, обумовлене конкретним змістом 
її сімейних, виробничих, побутових га інших 
відносин, зв’язків, а також мікросередовища, 
в якому вона перебуває. Таким чином, людину 
як особистість формує вся сукупність матері-
альних, політичних, ідеологічних, моральних, 
правових, побутових, культурних, естетичних 
та інших умов, які складають зміст буття і їх 
відображення в суспільній та індивідуальній 
свідомості. Викладене положення створює 
підґрунтя для розвитку криміналістичного 
підходу до пізнання особи [1, с. 251].

Особа злочинця як складовий елемент 
криміналістичної характеристики вивчається 
майже всіма вченими-криміналістами. Од-
нак питання про ознаки та властивості особи 
злочинця, які потрібно досліджувати в межах 
криміналістичної характеристики, залиша-
ється відкритим. Під криміналістичним ви-

вченням особи варто розуміти встановлення 
криміналістично значимої інформації про 
особу злочинця, жертву злочинного посяган-
ня й інших учасників процесу розслідування 
[2, с. 28].

Можна виділити чотири основних групи 
криміналістичних завдань, вирішення яких 
базується на використанні інформації про лю-
дину. 

Перша група завдань пов’язана із установ-
ленням тотожності особи з комплексу її ознак 
і властивостей, які в тому чи іншому вигляді 
відображаються зовні. 

Друга група завдань припускає вивчення та-
ких ознак і властивостей людини, що пов’язані 
з установленням фактичної картини злочину. 
Включає виявлення й узагальнення широкої 
інформації про індивідуальні соціально-психо-
логічні властивості злочинця і жертви злочи-
ну, якими обумовлені їх мотивація і конкретні 
дії, що відносяться до розслідуваного злочину 
(спосіб вчинення злочину, характер зв’язку 
між злочинцем і потерпілим і т.д.). 

Третя група завдань пов’язана із визначен-
ням оптимальної лінії поведінки осіб, що роз-
слідують злочин, з урахуванням їх взаємодії з 
іншими учасниками розслідування, та розгля-
дається криміналістичною тактикою. У цен-
трі уваги зосереджуються психофізіологічні, 
психологічні і соціально-психологічні харак-
теристики людей, адже саме вони врахову-
ються при виборі тактики. 

Четверта група завдань, при вирішенні 
яких використовується інформація про особу, 
пов’язана зі здійсненням криміналістичної 
профілактики [3, c. 171–174].
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Поняття «особа злочинця» поєднує в собі 
соціологічне поняття особи і юридичне – зло-
чинець. Тому дана проблема повинна розв’я-
зуватися, виходячи із загального вчення про 
особу як таку [4, с. 235]. Ще більш широким 
є поняття «людина», яке охоплює нерозривну 
єдність двох сторін її суті: соціальної та біо-
логічної. У понятті «особа» фіксуються тіль-
ки її соціальні ознаки. Особа – це соціальна 
якість людини, те, ким вона стала у процесі 
соціалізації. Ці якості особи визначаються 
рівнем її свідомості, змістом внутрішнього 
духовного світу. Обумовлена соціальним се-
редовищем і попереднім досвідом, свідомість 
стає активним елементом особи, визначаючи 
у конкретних випадках вибір нею тієї чи ін-
шої форми поведінки [5, с. 16]. 

Як особи люди є дуже різними. Одні з них 
активно сприяють суспільному прогресу, 
інші, навпаки, перешкоджають йому: ухиля-
ються від корисної праці, стають порушни-
ками публічного порядку або займають ще 
якусь антисоціальну позицію. Цінність особи 
залежить насамперед від її реального внеску 
в загальний суспільний поступ. Ознаки особи 
можуть бути як позитивними, так і негатив-
ними. Останні найбільш характерні для особи 
злочинців. Таким чином, поняття «особа зло-
чинця» торкається соціальної суті людини, яка 
вчинила злочин, тобто порушила норми кри-
мінального права. Вивчення особи злочинця 
підпорядковане встановленню механізму зло-
чинної поведінки, її детермінації і розробці на 
цій основі обґрунтованих рекомендацій щодо 
запобігання злочинам [6, с. 17–18]. 

У філософському розумінні особа – про-
дукт соціального розвитку, єдність загаль-
ного, особливого і одиничного. Вона являє 
собою результат еволюції людського роду, 
успадковує і відображає соціальний досвід 
усіх попередніх поколінь. Водночас особа 
вбирає в себе ознаки певного суспільного 
устрою, до якого вона належить, що проявля-
ється в її свідомості і світогляді. Окрім того, 
людина наділена неповторними рисами, що 
відображають її індивідуальний досвід, який 

обумовлений конкретним змістом сімейних, 
виробничих, побутових та інших відносин, 
тобто тим мікросередовищем, в якому вона 
живе. Все це має важливе значення для пра-
вильного розуміння суті особи злочинців, 
розкриття механізму формування їх криміно-
генних властивостей, а також для корекції їх 
поведінки. 

Людина не народжується особою, а стає 
нею в процесі входження в соціальне середо-
вище та засвоєння ідей, поглядів, норм моралі 
і поведінки, властивих соціуму, до якого вона 
належить. Процес, протягом якого людина на-
буває свого конкретного соціального змісту, 
називається соціалізацією. Дефектом соціалі-
зації є особа злочинця. Від народження ніхто 
не приречений на вчинення злочинів; злочин-
цями стають внаслідок неправильної соціалі-
зації [7, с. 144]. 

Оскільки поняття «особа злочинця» має со-
ціально-правовий характер, то вчинення зло-
чину проявляє в особі тільки її антисуспільну 
спрямованість, але не розкриває повністю її 
соціальної сутності. Правильне судження про 
людину в цілому можливе лише на підставі 
усіх її ознак і проявів, співвідношення соці-
ально-позитивних і соціально-негативних 
рис. Але у будь-якому разі особі злочинця 
притаманна деформація моральних переко-
нань, життєвих установок, інтелектуальних та 
емоційно-вольових якостей. Морально-пси-
хологічні особливості особи злочинця знахо-
дяться у діалектичному зв’язку з її соціаль-
ними властивостями і повинні розглядатися у 
цій єдності. 

Виходячи з наведеного, можна констату-
вати, що особа злочинця – це сукупність со-
ціально значимих ознак, зв’язків і відносин, 
які характеризують людину, винну в пору-
шенні норм кримінального права. З даного 
визначення випливають такі висновки: 1) не-
гативні соціальні умови формують особу 
злочинця, що проявляється у факті вчинення 
злочину; 2) самі по собі криміногенні власти-
вості не дозволяють вважати особу злочинцем 
до вчинення нею злочину; 3) до уваги необ-
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хідно брати як криміногенні фактори, що від-
билися у свідомості особи і сформували в неї 
здатність вчинити злочин, так і ті, які сприяли 
вчиненню конкретного злочину.

На думку Ю. М. Антоняна особа злочинця 
є не що інше, як модель, абстракція, що по-
єднує в собі найбільш характерні особливості 
особи злочинця як соціального та психоло-
гічного типу. Далеко не кожна людина, яка 
вчинила злочин, може бути названа представ-
ником цього типу, оскільки останній склада-
ється тільки з його характерних представни-
ків [8, с. 20]. У свою чергу, Є. К. Волконська, 
зауважує, що особа злочинця – складний 
комплекс ознак, властивостей, зв’язків, від-
носин, які характеризують особистість, її мо-
ральний світ, що взяті в розвитку і в взаємодії 
з соціальними та індивідуальними життєви-
ми умовами, які в тій чи іншій мірі визначили 
вчинення злочину [9, с. 19], а М. І. Єнікеєв – 
це сукупність типологічних якостей індивіда, 
які обумовили вчинене ним злочинне діяння 
[10, с. 47]. У свою чергу С. А. Шалгунова, ви-
значає, що особа злочинця, як і будь-якої ін-
шої людини, характеризується різноманіттям 
ознак: демографічних (статтю, віком, станом 
здоров’я), моральних (світоглядом, інтереса-
ми, спрямованістю), соціальних (трудових, 
сімейно-побутових) та психологічних (емо-
ціями, темпераментом, вольовими якостями 
тощо). Ці ознаки відбиваються у індивіду-
альних властивостях особи злочинця, його 
відносинах з потерпілим. У психології існує 
визначення психологічної структури осо-
би, що складається з чотирьох підструктур:  
1 – спрямованість особи (потяги, бажання, 
інтереси, ідеали, світогляд, переконання), що 
формується у процесі виховання; 2 – досвід 
(знання, вміння, навички і звички, набуті осо-
бистим досвідом, навчанням, але вже з по-
мітним впливом біологічних якостей особи);  
3 – охоплює індивідуальні особливості ок-
ремих психічних процесів як форм відо-
браження, це – емоції, відчуття, мислення, 
сприйняття, увага, почуття, воля, пам’ять;  
4 – біологічно обумовлена, що поєднує темпе-

рамент особи, її статеві і вікові якості, а також 
патологічні зміни [11, с. 128-129].

На фоні погіршення роботи по розкриттю 
та розслідуванню злочинів з 2011 року спо-
стерігається постійне зменшення кількості 
виявлених осіб, які їх вчинили. У 2019 році їх 
чисельність зменшилася на 6,9 % і склала 141 
(2014 р. – 159 –15,2 %). Абсолютну більшість 
виявлених злочинців, 96,2 %, традиційно ста-
новили чоловіки (2014 р. – 87,1 %). Прогноз 
щодо поступового зростання відсотку жінок 
серед злочинців на даний час не підтверджу-
ється. Група осіб, які не працюють і не навча-
ються, залишається домінуючою серед вияв-
лених злочинців. Це дозволяє констатувати 
наявність в країні маргінального прошарку 
населення, представники якого виявляють 
підвищену схильність до злочинної поведін-
ки. Варто зауважити, що особи, які вчиняють 
цей різновид розбою дещо старші від осіб, що 
вчиняють інші види розбійних нападів. Так у 
відсотковому співвідношенні неповнолітні 
складають лише 6 %, особи віком від 18 до 
24 – 27 %, особи віком від 25 до 35 – 29,6 %, 
особи віком від 35 до 45 – 29,7 %, старші  
45 років – 7,7 %.

До криміналістичної характеристики особи 
злочинця обов’язково повинні входити дані, 
що характеризують процеси утворення та 
функціонування організованої групи. Яскраво 
вираженою особливістю вчинення розбійних 
нападів є розподіл ролей між членами орга-
нізованої групи. Незважаючи на відмінності 
структурних побудов організованих груп, 
що визначаються спрямованістю їх злочин-
ної діяльності і територіальним охопленням 
підконтрольних територій, в них можна виді-
лити три рівні ланок: нижній (виконавчі лан-
ки); середній (організаційно-контрольні лан-
ки); верхній (лідер-організатор, керівники). 
Узагальнивши дані вивчених кримінальних 
справ щодо особи учасників організованих 
груп, можна стверджувати, що представники 
вищих і частково середніх ланок таких груп 
володіють кримінальним авторитетом, що 
ґрунтується на злочинному досвіді й особи-
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стісних якостях. 65,3% лідерів організованих 
груп раніше були судимі, із них 46,3% – за 
вчинення корисливо-насильницьких злочинів  
[12, с. 12]. Зазвичай, лідер чоловік до 40 років, 
який має організаторські здібності, високі во-
льові якості, розвинений аналітичний інтелект 
і прогностичні спроможності, здатний чинити 
психологічний вплив на підлеглих, розробля-
ти загальну стратегію і тактику злочинної 
діяльності та конкретні злочинні операції, 
володіє навичками конспірації, орієнтований 
на отримання надприбутків, іноді має ваго-
мі корупційні зв’язки. Крім того, йому часто 
властиві такі психологічні риси, як легкість 
ухвалення рішення про використання насиль-
ства до людей; рішучість у діях; швидкість 
орієнтування та прийняття рішень у склад-
них для групи ситуаціях тощо. Для розбоїв не 
характерна особиста участь лідера організо-
ваної групи в їх вчиненні. Він виконує пере-
важно організаторські, управлінські й ідеоло-
гічні функції в групі. Далі за ієрархією йдуть, 
так звані, групи забезпечення і безпеки, які: 
здійснюють контроль за діяльністю виконав-
ців; вживають заходи для підвищення ефек-
тивності їх діяльності; розв’язують конфлікти 
всередині групи; організують охорону лідера; 
контролюють дотримання норм і традицій 
злочинного світу; реалізують злочинно здо-
буті цінності тощо. Виконавці злочинів пред-
ставляють нижню ланку організованої групи. 
Більшість із них фізично добре розвинені, ма-
ють суттєву спортивну підготовку, досконало 
володіють вогнепальною зброєю та навичка-
ми водіння автомобіля. Під час проведеного 
П. М. Коренєвим опитування 64% слідчих 
вказали, що, як правило, до кримінальної від-
повідальності притягаються лише виконавці 
злочинів [13, с. 37]. Ускладнює ситуацію те, 
що нині недостатньо науково обґрунтованих 
рекомендацій щодо викриття організаторів 
злочинних угруповань. Більшість проанке-
тованих В. Б. Школьним слідчих (88,6%) та 
оперативних уповноважених (86,1%) назвали 
цю обставину однією з причин низької ефек-
тивності розслідування злочинів [14, с. 13].

Особа злочинця та специфіка його злочин-
ної поведінки є важливим елементом механіз-
му злочинної діяльності. Вченими виділяють-
ся два механізми злочину – зовнішній (всі дії 
злочинця, що супроводжуються утворенням 
матеріальних слідів) і внутрішній (проце-
си, які відбуваються в психіці злочинця та 
впливають на його поведінку). Таким чином, 
механізм розбою виступає інтегруючою лан-
кою його криміналістичної характеристики, 
що відображає у взаємодії особу злочинця й 
обстановку нападу і, як наслідок, забезпечує 
цілісне пізнання злочинної події. У результа-
ті особистісно-смисловий механізм вчинення 
розбійного нападу розвивається як продукт 
взаємодії мотиваційно-смислової сфери, ви-
раженої в особі злочинця, з конкретною жит-
тєвою ситуацією, представленою в обстанов-
ці даного злочину. Подія злочину, як цілісне 
явище, ґрунтується на закономірностях відо-
браження внутрішнього світу особи злочинця 
в обстановці вчинення злочину [15, с. 57]. 

Територію дії організованих злочинних 
груп, які вчиняють аналізовані діяння, можна 
розділити на регіональні (57,9 %), міжрегіо-
нальні (41,3 %), а також діючі як на території 
України, так і сусідніх країн (0,8 %).

За ступенем організованості виділяють-
ся організовані злочинні групи високоорга-
нізовані, стійкі, створювані для здійснення 
постійної злочинної діяльності (79,3 %), в 
яких незмінним залишається організатор та 
«кістяк» групи, окремі члени групи в процесі 
вчинення злочинної діяльності можуть змі-
нюватися (12,4 %), сформовані для вчинення 
одного або декількох нападів, як правило, в 
нетривалий період часу (8,3 %).

Особливе місце в структурі всіх організо-
ваних злочинних груп займає їх лідер Про-
ведене емпіричне дослідження показує, що в 
абсолютній більшості випадків лідер органі-
зовані злочинні групи, які вчиняють розбої на 
автодорогах, – це одночасно і організатор зло-
чинної групи. Для розбоїв в складі групи ха-
рактерна участь лідера (організатора) органі-
зовані злочинні групи в їх вчинені (мало місце 
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в 90,1 % вивчених кримінальних проваджен-
нях). Ще в 3,3 % вивчених кримінальних про-
вадженнях лідер (організатор) брав участь у 
вчинені злочинів на початковому етапі зло-
чинної діяльності групи (в перших нападах) 
і лише в подальшому почав виконувати в ос-
новному злочинно-управлінські функції в ор-
ганізовані злочинні групи. 

Вікова характеристика лідерів (органі-
заторів) організованих злочинних груп, які 
вчиняють аналізовані діяння, виглядає на-
ступним чином від 25 до 35 років (48,7 %) і 
від 35 до 50 років (41,3 %). Майже дві тре-
тини (65,3 %) лідерів, які вчиняють аналізо-
вані діяння, – це особи, раніше засуджені. 
При цьому 46,3 % таких осіб були раніше 
засуджені за вчинення корисливо-насиль-
ницьких злочинів. У 5 % лідерами організо-
вані злочинні групи були діючі або колиш-
ні співробітники правоохоронних та інших 
силових органів, 41,4 % вивчених випад-
ків лідери організованих злочинних груп 
займалися підприємницькою діяльністю  
(в т. ч працювали в комерційних структу-
рах), а 48,7 % лідерів організовані злочинні 
групи не мали постійних офіційних джерел 
доходу. Освітній рівень лідерів (організато-
рів) злочинних груп – це переважно середня 
або середньо-спеціальна освіта (72,7 %).

У переважній більшості випадків (95,9 %) 
організаторами організовані злочинні групи 
були громадяни України, в 4,1 % – громадяни 
інших держав (Російська Федерація, Грузія, 
Узбекистан).

Яскраво вираженою особливістю вчинен-
ня розбійних нападів на автошляхах виступає 
розподіл «ролей» між членами злочинної гру-

пи (мало місце в 92,6 % вивчених розбійних 
нападів на автошляхах). Рядові члени орга-
нізовані злочинні групи, які вчиняють розбої 
на автодорогах – це особи переважно у віці 
від 25 до 35 років (48 %) і від 35 до 50 ро-
ків (35 %), 53 % – раніше засуджені, причому 
33,4 % за вчинення корисливо-насильниць-
ких злочинів, 6,6 % раніше спільно відбували 
покарання в місцях позбавлення волі разом з 
організатором організованої злочинної гру-
пи; є чинними або колишніми співробітники 
правоохоронних та інших, силових органів 
(7,8 %), 62,1 % – не мали постійного офіцій-
ного джерела доходу. 

Таким чином, сформульовано криміналіс-
тичний портрет особи, яка вчиняє розбійні 
напади на водіїв автотранспортних засобів: 
це громадянин України чоловічої статі (96 %), 
віком від 19 до 35 років (86,3 %), який закін-
чив середній загальноосвітній навчальний за-
клад (71 %), на момент вчинення злочину не 
навчався і не працював взагалі (56 %); нега-
тивно ставиться до навчання і тому формаль-
но відвідував навчальний заклад (46,7 %), пе-
ріодично вживає спиртні напої (55,6 %); його 
ціннісні орієнтації та правосвідомість спря-
мовані на споживацький спосіб життя, пов-
ну свободу дій (44,7 %) та високооплачувану 
роботу (39,8 %), матеріальну забезпеченість 
і багатство (37,7 %); це людина з середнім 
інтелектом, абстрагованим мисленням, по-
рушенням регуляції поведінки та інтелекту-
ального контролю, що викликає безумовність 
задоволення бажань і потреб (90 %), судимий 
(25,1 %), з корисливою мотивацією (98 %), 
який здатен на групове вчинення розбою 
(65 %).

Анотація
Особа як об’єкт дослідження передбачає багатоаспектний та багаторівневий аналіз її сут-

ності. Найбільш загальні положення про особу формуються філософією, яка є методологіч-
ною основою для конкретних галузей знань. Філософський підхід у розумінні сутності особи 
передбачає єдність внутрішньої сторони (свідомість) та зовнішньої сторони (діяльність). Фі-
лософія розглядає особу як продукт соціального розвитку, як єдність загального, особливого і 
одиничного. У цьому розумінні людина (особа) є результатом еволюції всього людського роду, 
успадковує і відображає соціальний досвід усіх попередніх поколінь. Разом з тим особа воло-
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діє також деякими неповторними ознаками і якостями, Що відображають її індивідуальний 
життєвий досвід, буття, обумовлене конкретним змістом її сімейних, виробничих, побутових 
га інших відносин, зв’язків, а також мікросередовища, в якому вона перебуває. Таким чином, 
людину як особистість формує вся сукупність матеріальних, політичних, ідеологічних, мо-
ральних, правових, побутових, культурних, естетичних та інших умов, які складають зміст 
буття і їх відображення в суспільній та індивідуальній свідомості. Викладене положення ство-
рює підґрунтя для розвитку криміналістичного підходу до пізнання особи. 

У ході розслідування розбійного нападу, вчиненого організованою групою, варто встановлю-
вати такі криміналістично значущі особистісні особливості нападників: соціально-демографічні 
(стать, вік, місце проживання, національність, освіту, професію, рівень доходу, соціальний статус, 
сімейний стан, наявність судимості, характер і тривалість злочинної поведінки, обставини вхо-
дження до складу організованої групи, відомості про ступінь і характер кримінальної активності в 
групі тощо); психофізіологічні (емоційний стан, специфіку характеру, мотиваційної сфери, сома-
тичні захворювання, спадковість); морально-психологічні (роль лідера групи в її злочинній діяль-
ності, постійність складу під час вчинення нападів); біологічні (міміку, жестикуляцію, манери, що 
відрізняються відносною стійкістю, індивідуальністю, рефлекторністю). Певна частина цих ознак 
(зокрема, демографічних, психологічних) розробляється з урахуванням можливості їх порівняння 
з аналогічними відомостями про потерпілого (інтересами, зв’язками, відносинами тощо).

У статті встановлено, що особа злочинця та специфіка його злочинної поведінки є важ-
ливим елементом механізму злочинної діяльності. Механізм розбійного нападу виступає ін-
тегруючою ланкою його криміналістичної характеристики, що відображає у взаємодії особу 
злочинця й обстановку нападу і, як наслідок, забезпечує цілісне пізнання злочинної події. Важ-
ливим джерелом криміналістично значущої інформації про такі кримінальні протиправні діян-
ня є особа потерпілого. Кореляційні зв’язки потерпілого, особи злочинця та способу вчинення 
злочину дозволяють слідчому здійснювати версіювання на початковому етапі розслідування в 
умовах інформаційної невизначеності. 

Ключові слова: розбій, особа злочинця, криміналістична характеристика, організована 
група.

Mirkovets O.M. Information about the identity of the offender in the structure of the forensic 
characteristics of robberies committed by an organized group

Summary
The person as an object of research provides a multifaceted and multilevel analysis of its essence. 

The most general provisions about the person are formed by philosophy, which is the methodological 
basis for specific areas of knowledge. Philosophical approach in understanding the essence of the 
person involves the unity of the inner side (consciousness) and the outer side (activity). Philosophy 
considers the individual as a product of social development, as a unity of general, special and indi-
vidual. In this sense, man (person) is the result of the evolution of the entire human race, inherits and 
reflects the social experience of all previous generations. However, a person also has some unique 
characteristics and qualities that reflect his individual life experience, life, due to the specific content 
of his family, work, household and other relationships, connections, as well as the microenvironment 
in which he is. Thus, a person as a person is formed by the whole set of material, political, ideologi-
cal, moral, legal, domestic, cultural, aesthetic and other conditions that make up the meaning of life 
and their reflection in the social and individual consciousness. This provision creates the basis for the 
development of a forensic approach to cognition of the person.
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During the investigation of a robbery committed by an organized group, the following crim-
inologically significant personal characteristics of the attackers should be established: socio-de-
mographic (sex, age, place of residence, nationality, education, profession, income level, social 
status, marital status, criminal record, character and duration of criminal behavior, circumstances 
of joining an organized group, information on the degree and nature of criminal activity in the 
group, etc.); psychophysiological (emotional state, specificity of character, motivational sphere, 
somatic diseases, heredity); moral and psychological (the role of the group leader in its criminal 
activities, the consistency of the composition during the attacks); biological (facial expressions, 
gestures, manners, characterized by relative stability, individuality, reflexivity). Some of these 
characteristics (including demographic, psychological) are developed taking into account the pos-
sibility of comparing them with similar information about the victim (interests, connections, re-
lationships, etc.).

The article establishes that the identity of the offender and the specifics of his criminal behavior 
is an important element of the mechanism of criminal activity. The mechanism of a robbery is an 
integrative part of its forensic characteristics, which reflects the interaction of the offender and the 
circumstances of the attack and, as a consequence, provides a holistic knowledge of the criminal 
event. An important source of forensically significant information about such criminal offenses is the 
identity of the victim. The correlations between the driver of the vehicle and the object of the criminal 
encroachment, the identity of the offender and the manner in which the crime was committed allow 
the investigator to make versions at the initial stage of the investigation in conditions of information 
uncertainty.

Key words: robbery, the identity of the offender, forensic characteristics, organized group.
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ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТВОРЕННЯ, 
КЕРІВНИЦТВА ЗЛОЧИННОЮ СПІЛЬНОТОЮ ЧИ ЗЛОЧИННОЮ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ, А ТАКОЖ УЧАСТІ У НІЙ

Постановка проблеми. Особливо важ-
ливим аспектом при формуванні окремої 
криміналістичної методики, в тому числі й 
методики розслідування створення, керів-
ництва злочинною спільнотою чи злочин-
ною організацією, а також участі у ній, є 
обов’язкове врахування взаємозв’язку між 
закономірностями злочинної діяльності та 
діяльності з виявлення та досудового роз-
слідування кримінальних правопорушень. 
Тобто відомості сформованої криміналіс-
тичної характеристики виокремлених зло-
чинів обов’язково бути врахованими при 
виробленні криміналістичних рекомендацій 
щодо своєчасного їх виявлення та ефектив-
ного й оптимального розслідування. Напри-
клад, типові слідчі версії, які висуваються 
за відсутності достатнього обсягу вихідної 
інформації, формуються з урахуванням від-
повідної криміналістичної характеристики. 
Недопустимо, коли особливості організації 
розслідування протиправного діяння визна-
чаються без урахування типових ознак ме-
ханізмів їх учинення, оскільки в такому разі 
вони не враховують специфіки конкретного 
різновиду кримінальних правопорушень, а 
значить їх практична цінність нівелюється. 

Виходячи з наведеного вище, вбачається 
очевидним, що першим і невід’ємним еле-
ментом будь-якої окремої криміналістичної 
методики є криміналістична характеристи-
ка відповідного виду (групи) кримінальних 
правопорушень. У зв’язку з цим особливо 
актуальним є питання про сутність криміна-
лістичної характеристики створення, керівни-

цтва злочинною спільнотою або злочинною 
організацією, а також участі у ній.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поняття, сутність, значення криміналістичної 
характеристики кримінальних правопору-
шень та її місце в структурі окремої методи-
ки розслідування неодноразово досліджува-
ли в своїх працях такі вчені, як: Р.С. Бєлкін, 
Р.В. Гєрцик, Л.Я. Драпкін, В.А. Журавель, 
О.Н. Колесниченко, В.О. Коновалова, К.С. Ло-
гінов, А.Ф. Облаков, О.В. Одерій, А.М. Па-
далка, О.В. Пчеліна, Є.В. Пряхін, А.В. Ста-
рушкевич, М.І. Скригонюк, Р.Л. Степанюк, 
В.Ю. Шепітько та інші. Проте багато питань 
ще викликають наукові спори. Зокрема, не до-
сягнуто одностайності у визначенні поняття 
та сутності криміналістичної характеристики. 
Разом із тим відсутні напрацювання з кримі-
налістичного аналізу створення, керівництва 
злочинною спільнотою або злочинною орга-
нізацією, а також участі у ній та формування 
відповідної криміналістичної характеристи-
ки. Тому в цій статті ставимо перед собою 
наступне наукове завдання – сформулювати 
визначення криміналістичної характеристи-
ки створення, керівництва злочинною спіль-
нотою або злочинною організацією, а також 
участі у ній. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Незважаючи на те, що в криміналістич-
ній науці загальноприйнято виокремлювати 
криміналістичну характеристику як складову 
методики розслідування кримінальних пра-
вопорушень окремих видів, а її концепція 
«вже майже сформувалася» [1, с. 117], диску-
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сії з приводу визначення її поняття та змісту 
ведуться по сьогодні. При цьому одні вчені 
обмежуються визначенням змісту криміна-
лістичної характеристики злочинів шляхом 
наведення її структурних елементів, інші – 
з’ясовують сутність вказаної категорії шля-
хом формулювання її дефініції, в якій акцен-
тується увага на її ознаках і значенні. Також 
зустрічаються вчені, котрі визначають по-
няття криміналістичної характеристики кри-
мінальних правопорушень за допомогою як 
виокремлення її основних властивостей, так 
і зазначення її складових.

Зокрема, Р.С. Бєлкін, В.І. Шиканов під-
креслюють абстрактність наукового понят-
тя криміналістичної характеристики злочи-
нів [2, с. 305; 3, с. 18]. З даним твердженням 
погоджуємося частково, оскільки викори-
стання терміну «абстрактне», на нашу думку, 
є невдалим. Це пояснюється тим, що словом 
«абстрактний» прийнято позначати те, що 
виникло в результаті абстрагування; проти-
лежне конкретному; відірване від дійсності, 
від життя [4]. Криміналістичну ж характе-
ристику кримінальних правопорушень окре-
мих видів не можна назвати неконкретною, 
а тим паче відірваною від дійсності, адже 
вона є результатом узагальнень відомостей 
про механізми вчинення конкретних! проти-
правних діянь, які відображені в матеріалах 
кримінальних проваджень. Відповідно відо-
мості, відображені в криміналістичній ха-
рактеристиці злочинів, є емпірично підтвер-
дженими. При цьому той факт, що названа 
категорія є результатом вивчення науковими 
працівниками великої кількості криміналь-
них проваджень та узагальнення отриманих 
відомостей про типовість ознак механізму 
вчинення окремого різновиду кримінального 
правопорушення, вказує на її науковий ха-
рактер. У цьому контексті вбачається вірною 
думка Л. Я. Драпкіна, згідно з якою криміна-
лістична характеристика злочинів є «науко-
вою категорією, в якій з достатнім ступенем 
конкретності описані типові ознаки та вла-
стивості ...» [5, с. 17]. 

Однією з найбільш розповсюджених по-
зицій при визначенні поняття криміналістич-
ної характеристики кримінальних правопо-
рушень є використання терміну «система». 
Зокрема, О.Н. Колесниченко та В.О. Коно-
валова трактують криміналістичну характе-
ристику як систему інформації про ознаки 
злочинів даного виду, що мають криміна-
лістичне значення, відзначають закономірні 
зв’язки між ними і слугують побудові версій 
для вирішення конкретних завдань розсліду-
вання [6, с. 16]. 

К.С. Логінов вдало вказує, що криміна-
лістична характеристика злочинів – це не 
просто система криміналістично значимих 
ознак окремого виду кримінальних правопо-
рушень, а система, яка базується на науковій 
та практичній діяльності [7, с. 36]. Вказана 
ознака, на наш погляд, у повній мірі відобра-
жає сутність та значення досліджуваної кате-
горії, а саме вказує на те, що криміналістич-
ній характеристиці притаманна дуалістична 
природа, оскільки вона водночас є науковою 
категорією та практичним (прикладним) ін-
струментом правоохоронних органів, який 
використовується під час виявлення, розкрит-
тя та розслідування конкретного криміналь-
ного правопорушення. У цьому контексті 
слушною вбачається думка О.В. Пчеліної, яка 
відзначає, що криміналістична характеристи-
ка є результатом наукової діяльності з аналі-
зу й узагальнення матеріалів кримінального 
провадження стосовно окремих категорій 
злочинів. При цьому, вчена підкреслює, що 
цей продукт повинен містити відомості про 
характерні ознаки цих злочинів та їх взаємо-
залежність і взаємообумовленість [8, с. 104]. 

Подібної до вищезазначеної позиції до-
тримується й А.М. Падалка, який вказує, що 
криміналістична характеристика злочинів у 
науковому аспекті є теоретичною категорією 
криміналістики, що, по-перше, містить систе-
му даних про загальні ознаки виду злочину, 
типові дії в обстановці, способи їх вчинен-
ня, механізм їх здійснення, інші обставини, 
що мають значення для розслідування, та, 
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по-друге, полягає в реалізації її даних в прак-
тичній діяльності розслідування. Її інформа-
ційну базу становить послідовне накопичення 
даних, отриманих в результаті узагальнення 
судової і слідчої практики щодо відповідного 
виду (роду) злочинів. У практичному аспекті, 
на думку вченого, криміналістична характе-
ристика, будучи теоретичною базою процесу 
розслідування, сприяє оптимальному вибору 
слідчим напрямів розслідування як в цілому, 
так і на окремих його етапах. Узагальнені дані 
про ознаки злочинів даного виду, їх способи, 
обстановку вчинення діяння слідчий зістав-
ляє з подією злочину, що розслідується і спо-
собом його вчинення і реалізує з урахуванням 
сформованої слідчої ситуації на початковому 
і наступних етапах розслідування при вису-
ненні версій, визначенні методів, прийомів і 
засобів розслідування [9, с. 272]. Більше того, 
наведена вища ознака криміналістичної ха-
рактеристики кримінальних правопорушень, 
а саме її дуалістична природа, в той же час зу-
мовлює й «подвійність» її значення. 

Також у криміналістичній літературі мож-
на зустріти позиції науковців, згідно з яки-
ми криміналістична характеристика кри-
мінальних правопорушень визначається як 
сукупність узагальнених відомостей. Так, 
А.В. Старушкевич зазначає, що криміналіс-
тична характеристика в прикладному аспекті 
є сукупністю узагальнених відомостей (да-
них) про криміналістично значимі ознаки зло-
чинів [10, с. 6–13]. 

За допомогою терміну «сукупність» кримі-
налістичну характеристику визначає й автор-
ський колектив підручнику «Криміналістика» 
за редакцією В.Ю. Шепітька. Зокрема, вчені 
зазначають, що криміналістична характерис-
тика злочинів є індивідуальною для кожно-
го виду кримінального правопорушення су-
купністю ознак, якій властива динамічність  
[11, с. 275]. На динамічний характер криміна-
лістичної характеристики вказує й А.Ф. Обла-
ков [12, с. 13]. Вказана риса досліджуваної 
категорії обумовлюється тим, що у випадку 
видозмінення кримінально-правової характе-

ристики кримінального правопорушення та/
чи механізму його вчинення, буде змінювати-
ся й змістовне наповнення криміналістичної 
характеристики відповідного різновиду кри-
мінальних правопорушень.

М.І. Скригонюк, визначаючи криміналіс-
тичну характеристику злочинів як сукупність 
інформації, знань про певний вид чи групу 
злочинів, робить наголос на джерелі отри-
мання таких відомостей, а саме «... отриману 
в результаті спеціальних досліджень» [13]. 
Дійсно, сформована криміналістична ха-
рактеристика кримінальних правопорушень 
окремого виду (групи) є результатом спеці-
альних наукових досліджень, які полягають 
в узагальненні практики розслідування таких 
протиправних діянь та інтеграції отриманих 
результатів у найбільш типові (загальні) оз-
наки, однотипні обставини вчинення кримі-
нальних правопорушень [12, с. 11]. 

Визначаючи сутність і зміст криміналіс-
тичної характеристики злочинів, Ю.В. Ви-
сотенко теж пропонує трактувати вказану 
категорію як «сукупність взаємопов’язаних, 
криміналістично значимих, об’єктивних відо-
мостей про типові ознаки злочинів конкрет-
ного виду, які відображаються в механізмі 
вчинення злочину, відомостях про особу зло-
чинця, потерпілого, інших особливостях зло-
чинної діяльності, закономірних зв’язках між 
ними та взаємодії між собою, які слугують 
для побудови і перевірки слідчих версій під 
час розслідування злочинів, а також вирішу-
ють завдання розслідування і попередження 
злочинів» [14, с. 242].

На нашу думку, не зовсім вірно визначати 
криміналістичну характеристику криміналь-
них правопорушень за допомогою терміну 
«сукупність», адже мова йде, насамперед, про 
упорядкованість і взаємозалежність узагаль-
нених відомостей про типові елементи меха-
нізму вчинення протиправних діянь певного 
різновиду (групи). Відповідно доречно вести 
мову про системність відомостей, що станов-
лять зміст відповідної криміналістичної ха-
рактеристики, а не просту їх сукупність.
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Аналіз наукових позицій стосовно визна-
чення сутності та змісту криміналістичної 
характеристики злочинів також указує, що 
досліджувану категорію значна кількість 
учених трактує як «модель». Зокрема, як 
модель, яка дозволяє «... бачити тактичну 
перспективу розслідування» криміналіс-
тичну характеристику злочинів визначає 
А.Ф. Облаков [12, с. 15]. М.В. Салтевський 
визначає криміналістичну характеристику 
як інформаційну модель, яка є якісно-кіль-
кісною системою опису типових ознак кон-
кретного виду (групи) злочинів [15, с. 267]. 
У той же час А.В. Журавель дещо деталізує 
вищенаведене трактування криміналістич-
ної характеристики, зазначаючи, що вона є 
інформаційною моделлю, в якій відбивають-
ся якісно-кількісні показники ретроспектив-
ної спрямованості про типові ознаки, тобто 
ті, що притаманні даному масиву злочинів, 
і специфічні, котрі дозволяють відокремити 
його від інших груп злочинів [16, с. 206–209]. 
Як модель системи зведених відомостей про 
криміналістично значущі ознаки окремо-
го виду (групи) злочинів криміналістичну 
характеристику визначають й такі вчені, як 
П.Д. Біленчук, Н.І. Клименко, В.К. Лисен-
ко, Є.В. Пряхін [17, с. 254–255]. О.В. Одерій 
теж зазначає, що значущість криміналістич-
ної характеристики зводиться до того, що 
вона: сприяє успішній реалізації службової 
функції криміналістики; є інформаційною 
моделлю типового злочину певного виду та 
відіграє роль своєрідної «матриці»: наклада-
ється на конкретний випадок і дає змогу бу-
дувати ймовірну його модель [18, с. 95]. 

На нашу думку, використання терміну «мо-
дель» для позначення криміналістичної ха-
рактеристики кримінальних правопорушень 
не є вдалим. Таку позицію пояснюємо, пере-
дусім, семантико-етимологічним значенням 
слова «модель», яке в сучасній українській 
мові використовують в наступних тлума-
ченнях: «зразок якого-небудь нового виробу, 
взірцевий примірник чогось; тип, марка, кон-
струкції; зразок, що відтворює, імітує будову 

і дію, якого-небудь об’єкта, використовується 
для одержання нових знань про об’єкт; пред-
мет, відтворений у зменшеному, іноді у збіль-
шеному або натуральному вигляді; те, що є 
матеріалом, натурою для художнього зобра-
ження, відтворення; зразок, з якого знімаєть-
ся форма для відливання або відтворення в 
іншому матеріалі; уявний чи умовний образ 
якого-небудь об’єкта, процесу або явища, що 
використовується як його «представник»; кон-
струкція, структура, зразок, за яким побудо-
вана певна одиниця мови з одиниць нижчого 
рівня; система математичних залежностей або 
програма, що відображає суттєві властивості 
об’єкта, процесу чи явища, які вивчаються»  
[19, с. 683]. Виходячи з наведеного трактуван-
ня, помітно, що моделлю прийнято позначати 
або певну схему, алгоритм дій, спрямованих 
на вирішення конкретного завдання, або зра-
зок, який в повній мірі відтворює конструк-
цію окремого об’єкта, або як уявний образ 
окремого об’єкту, явища чи процесу. Жодне 
з наведених тлумачень не відтворює в повній 
мірі сутність і значення криміналістичної ха-
рактеристики кримінальних правопорушень 
окремого виду (групи). Це пояснюється тим, 
що, по-перше, в криміналістичній характе-
ристиці узагальнюються відомості про всі 
типові ознаки механізму вчинення кримі-
нальних правопорушень певного різновиду, 
а не окремого протиправного діяння, із за-
значенням їх якісно-кількісних (кореляцій-
них) залежностей; по-друге, криміналістична 
характеристика не є уявним образом, вона 
формується в результаті вивчення емпірично-
го матеріалу, а тому завжди є конкретною й 
обґрунтованою; по-третє, система відомостей 
про криміналістично значимі ознаки окремо-
го різновиду кримінальних правопорушень 
сама по собі не вирішує ані стратегічних, ані 
тактичних завдань досудового розслідування, 
а тільки використовується під час визначення 
напряму розслідування й обрання відповід-
ного алгоритму дій. Тому, на наш погляд, до-
речніше вести мову про модель розслідування 
окремого виду (групи) кримінальних право-
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порушень на кожному з його етапів з ураху-
ванням типових слідчих ситуацій. При цьому 
для обрання конкретної моделі розслідування 
у випадку інформаційного дефіциту можуть 
використовуватися відомості відповідної кри-
міналістичної характеристики.

Окремо варто зазначити, що в криміналіс-
тичній літературі можна зустріти не тільки 
визначення криміналістичної характеристики 
як моделі, а пропозиції замінити ці категорії. 
Так, зустрічаються наукові думки стосовно 
недоречності виокремлення криміналістич-
ної характеристики кримінальних правопо-
рушень та «невиправданості покладених на 
неї надій», що тільки підкреслює «фантом-
ність» вказаної категорії й її так звану неді-
єздатність [20, с. 223]. Зокрема, Р.С. Бєлкін 
зазначає, що «криміналістична характеристи-
ка ... не виправдала надій, що на неї поклада-
лися й ученими, й практиками, вижила себе, 
й із реальності, якою вона вважалася всі ці 
роки, перетворилася в ілюзію» [20, с. 223]. 
С. О. Книженко також акцентує увагу на тому, 
що «сучасний стан розвитку криміналістич-
ної методики вказує на те, що більш правиль-
но вести мову про типові інформаційні моделі 
злочинної діяльності, а не про криміналістич-
ну характеристику злочинів. Адже перерахо-
вування ознак, які характеризують злочин не 
може бути видано за поняття криміналістич-
ної характеристики злочинів» [21, с. 84]. 

З наведеними вище твердженнями не пого-
джуємося, адже «виправданість» криміналіс-
тичної характеристики напряму залежить від 
рівня й якості її розробленості. Це не кримі-
налістична характеристика не виправдала по-
кладених на неї надій і сподівань, а науковці, 
які, узагальнюючи емпіричний матеріал про 
механізми учинення кримінальних право-
порушень окремого виду (групи), невідпові-
дально підходять до виконання своїх завдань. 
Як результат, багато криміналістичних харак-
теристик є описовими, в яких не визначають-
ся якісно-кількісні параметри механізму вчи-

нення того чи іншого виду (групи) злочинів/
кримінальних проступків, що значно зменшує 
їх прикладне значення. Тому варто вести мову 
не про ілюзорність криміналістичної характе-
ристики кримінальних правопорушень, а про 
низький рівень їх розробленості. Відповідно, 
навпаки, постає важливе завдання з перегляду 
вже сформованих криміналістичних характе-
ристик з метою їх доповнення та підвищення 
якості їх наповнення. У цьому контексті вба-
чається слушною думка А.В. Журавля з при-
воду того, що «криміналістична характерис-
тика – це не ілюзія, а реально існуюча та дуже 
важлива в науково-теоретичному й практич-
ному плані категорія, яка ще повністю не ви-
черпала свій внутрішній потенціал, а тому по-
требує подальшого розроблення» [22, с. 143].

Висновки. Враховуючи, по-перше, осо-
бливу суспільну небезпеку створення, керів-
ництва злочинною спільнотою чи злочинною 
організацією, а також участі у ній, по-друге, 
відсутність в криміналістичній науці реко-
мендацій щодо їх своєчасного виявлення й 
ефективного розслідування, перед криміна-
лістичною наукою постало важливе завдання, 
яке полягає в розробленні відповідної кримі-
налістичної методики. Така методика, будучи 
видовою, обов’язково повинна містити відо-
мості про криміналістичну характеристику 
досліджуваної категорії кримінальних пра-
вопорушень та особливості процесу їх вияв-
лення, розкриття та розслідування. Тільки в 
такому разі вона буде інформативною та від-
значатися значною практичною цінністю.

Криміналістичну характеристику створен-
ня, керівництва злочинною спільнотою чи 
злочинною організацією, а також участі у ній 
слід розуміти як систему узагальнених відо-
мостей про типові ознаки механізму вчинен-
ня вказаних кримінальних правопорушень із 
зазначенням їх якісно-кількісних (кореляцій-
них) залежностей, яка відіграє орієнтовну 
роль при визначенні напряму розслідування й 
обранні відповідного алгоритму дій.
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Анотація
У статті підкреслено, що при формуванні криміналістичної методики створення, керівни-

цтва злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участі у ній, необхідно вра-
ховувати взаємозв’язок між закономірностями злочинної діяльності та діяльності з виявлення 
та досудового розслідування кримінальних правопорушень. Аргументовано, що першим і не-
від’ємним елементом будь-якої окремої криміналістичної методики є криміналістична харак-
теристика відповідного виду (групи) кримінальних правопорушень. Встановлено, що при фор-
муванні криміналістичної характеристики потрібно досліджувати й використовувати в якості 
основи результати узагальнення досвіду розслідування створення, керівництва злочинною 
спільнотою чи злочинною організацією, а також участі у ній. Вказано, що в наукових працях 
відсутня єдність у тлумаченнях поняття криміналістичної характеристики, через що виника-
ють певні труднощі як при формуванні, так і використанні відповідних криміналістичних ха-
рактеристик у практичній діяльності з виявлення, розкриття та розслідування кримінальних 
правопорушень З’ясовано сутність категорії «криміналістична характеристика кримінальних 
правопорушень» у структурі окремої криміналістичної методики. Криміналістичну характе-
ристику створення, керівництва злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також 
участі у ній запропоновано розуміти як систему узагальнених відомостей про типові ознаки 
механізму вчинення вказаних кримінальних правопорушень із зазначенням їх якісно-кількіс-
них (кореляційних) залежностей, яка відіграє орієнтовну роль при визначенні напряму розслі-
дування й обранні відповідного алгоритму дій.

Ключові слова: створення, керівництво злочинною спільнотою чи злочинною організаці-
єю, а також участь у ній, криміналістична методика, криміналістична характеристика, досудо-
ве розслідування, кримінальне провадження, механізм кримінального правопорушення.

Rubel A.M. The concept of criminalistic characteristics of creation, leadership by a criminal 
community or criminal organization, as well as participation in it

Summary
In the article has been emphasized that when forming a forensic methodology of creation, manage-

ment of a criminal community or criminal organization, as well as participation in it, it is necessary 
to take into account the relationship between the laws of criminal activity and activities to detect and 
investigate criminal offenses. When forming a forensic characterization, it is necessary to study and 
use as a basis the results of generalization of the experience of investigating the creation, management 
of a criminal community or criminal organization, as well as participation in it. It has been indicated 
that in scientific works there is no unity in the interpretation of the concept of forensic characteristics, 
due to which there are some difficulties in the formation and use of relevant forensic characteristics 
in practice for detection and investigation of criminal offenses. The essence of the category “forensic 
characteristics of criminal offenses” in the structure of a separate forensic methodology has been 
clarified. It has been proposed to understand the forensic description of creation, management of a 
criminal community or criminal organization, as well as participation in it, as a system of general-
ized information on the typical features of the mechanism of committing these criminal offenses, 
indicating their qualitative and quantitative (correlation) dependencies, which plays a tentative role 
in determining the direction of the investigation and choosing the appropriate algorithm. It has been 
emphasized that the forensic characterization of creation, management of a criminal community or 
criminal organization, as well as participation in it, although it is the result of scientific activity, 
pursues one of the main goals aimed at ensuring the effectiveness of the pre-trial investigation. The 
forensic characteristics of creation, management of a criminal community or criminal organization, 
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as well as participation in it, plays an important role in the practice of law enforcement and the judi-
ciary. The information contained in the forensic description plays a tentative role in determining the 
main directions and planning the investigation of creation, management of a criminal community or 
criminal organization, as well as participation in it.

Key words: creation, management of a criminal community or criminal organization, as well 
as participation in it, forensic methodology, forensic characteristics, pre-trial investigation, criminal 
proceedings, the mechanism of a criminal offense.
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Вступ. Найвищою соціальною цінністю у 
сучасній правовій державі є реформування 
судової та правоохоронної системи з метою 
створення чіткого та демократичного меха-
нізму захисту оспорюваних, незахищених та 
порушених прав свобод та інтересів людини. 
В умовах правоохоронної реформи своєю ак-
туальністю виділяється проведення статусу 
органів прокуратури у відповідності до су-
часних правових європейських стандартів. 
Процес державотворення переживає значні 
реформаційні процеси. Це зумовлено, по-пер-
ше, прагненням України до євроінтеграції, і 
по-друге, причиною реформ стали суспіль-
но-політичні зміни у державі. Згідно Закону 
України «Про прокуратуру», вона становить 
єдину систему, яка в порядку, передбаченому 
цим Законом, здійснює встановлені Консти-
туцією України функції з метою захисту прав 
і свобод людини, загальних інтересів суспіль-
ства і держави. Потрібно обов’язково вказати 
те, що для правового статусу прокурора важ-
ливими складовими є закріплення його гаран-
тій діяльності, а саме таких як недоторканості 
та незалежності. Вище вказані гарантії діяль-
ності характерні для прокурорів у більшості 
розвинених демократичних країнах. 

Отже, питання дослідження правового ста-
тусу прокурора є надзвичайно важливим у су-
часній правовій науці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання правового статусу прокуратури та 
правового статусу прокурора досліджували 
такі науковці, як: В. Долежан, М. Штефан,  
Г. Середа, А. Мудров, І. Європіна, М. Косюта, 

Є. Полянський, О. Михайленко, Р. Басараб,  
В. Сухонос, М. Кокошко, І. Назаров, Г. Попов, 
Є. Безкровний, К. Гузе та В. Кравчук, дані 
правники досліджували основні засади орга-
нізації та діяльності прокуратури та шляхи її 
розвитку в демократичному суспільстві.

Мета дослідження. Метою дослідження є 
аналіз основних складових правового статусу 
прокурора, до яких варто віднести особливий 
порядок призначення та звільнення з посади, 
притягнення до відповідальності, обсяг прав і 
обов’язків, повноваження, правові та соціаль-
ні гарантії прокурорської діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На сучасному етапі конституційної 
реформи України важливе питання займає 
функціонування прокуратури в системі пра-
воохоронних органів, саме тому дослідження 
правового статусу прокурора є актуальним із 
практичної та теоретичної точки зору.

Згідно Закону України «Про прокуратуру» 
Прокуратура України становить єдину систе-
му, яка в порядку, передбаченому цим Зако-
ном, здійснює встановлені Конституцією Ук-
раїни функції з метою захисту прав і свобод 
людини, загальних інтересів суспільства та 
держави. 

Органи прокуратури україни виконують 
наступні функції, такі як:

1) підтримання державного обвинувачення 
в суді;

2)представництво інтересів громадянина 
або держави в суді у випадках, визначених 
цим Законом та главою 12 розділу III Цивіль-
ного процесуального кодексу України;
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3) нагляд за додержанням законів органа-
ми, що провадять оперативно-розшукову ді-
яльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при ви-
конанні судових рішень у кримінальних спра-
вах, а також при застосуванні інших заходів 
примусового характеру, пов’язаних з обме-
женням особистої свободи громадян [1].

З метою реалізації покладених на неї функ-
ції функцій прокуратура здійснює також і 
міжнародне співробітництво, як із правоохо-
ронними органами зарубіжних країни так і з 
різними міжнародними інституціями.

Організація та діяльність прокуратури Ук-
раїни, статус прокурорів визначаються Ос-
новним Законом, Законом України «Про про-
куратуру» та іншими нормативно правовими 
актами, а також діючими міжнародними до-
говорами, які ратифіковані Верховною Радою 
України. 

Якщо розглянути статусу прокурора то 
слід відзначити, що обов’язковими його скла-
довими є права та обов’язки прокурора, від-
повідальність і його гарантії. Для здійснення 
прокурором його конституційних обов’язків, 
виконання поставлених перед ним завдань він 
наділяється сукупністю процесуальних прав 
і обов’язків, тобто сукупністю нормативно 
визначених повноваженнями, наявність яких 
є головним елементом його правового стату-
су та слугує досягненню поставлених перед 
інститутом прокуратури цілей щодо захисту 
прав і свобод людини, загальних інтересів 
суспільства та держави. Повноцінне й без-
перешкодне виконання прокурором своїх по-
вноважень забезпечується гарантіями, визна-
ченими законом, зокрема, засобами правового 
й соціального захисту прокурорських праців-
ників. Невиконання або неналежне виконання 
прокурором своїх посадових обов’язків, по-
рушення вимог законодавства тягне встанов-
лену законом відповідальність.

Статус прокурора є спеціальним в силу 
того, що прокурор є спеціальним суб’єктом 
правовідносин, оскільки наділений законом 
властивими лише йому правами та обов’язка-

ми, має додаткові гарантії та особливі вимоги 
для набуття даного статусу [2, c. 63].

Особливий статус прокурора з урахуван-
ням його повноважень, порядок призначен-
ня та звільнення з посади має Генеральний 
прокурор України. Саме він представляє ор-
гани прокуратури у правовідносинах з усіма 
органами державної влади, органами місце-
вого самоврядування, привтними особами, 
підприємствами, установами та організаці-
ями, а також прокуратурами інших держав 
та міжнародними організаціями; організовує 
діяльність органів прокуратури України, у 
тому числі визначає межі повноважень Офісу 
Генерального прокурора, обласних та окруж-
них прокуратур у частині виконання консти-
туційних функцій; призначає прокурорів на 
адміністративні посади та звільняє їх з адмі-
ністративних посад у випадках та порядку, 
встановлених цим Законом; у встановленому 
порядку на підставі рішення відповідного ор-
гану про притягнення до дисциплінарної від-
повідальності прокурора приймає рішення 
про застосування до прокурора Офісу Гене-
рального прокурора, прокурора обласної про-
куратури дисциплінарного стягнення або про 
неможливість подальшого перебування такої 
особи на посаді прокурора; призначає на по-
сади та звільняє з посад прокурорів Офісу Ге-
нерального прокурора у випадках та поряд-
ку, встановлених цим Законом; затверджує 
акти з питань щодо внутрішньої організації 
діяльності органів прокуратури, у тому числі 
щодо електронного документообігу; затвер-
джує акти з питань щодо внутрішньої органі-
зації діяльності органів прокуратури, у тому 
числі щодо електронного документообігу; за 
поданням Генеральної інспекції направляє 
матеріали до Державного бюро розслідувань; 
Генеральний прокурор видає накази з пи-
тань, що належать до його адміністративних 
повноважень, у межах своїх повноважень, на 
основі та на виконання Конституції і законів 
України [1].

Права та обов’язки прокурора, як основ-
ного елементу його статусу, детально регла-
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ментовані окремими законодавчими актами 
за кожною з його конституційних функцій. До 
основиних прав прокура можна віднести на-
ступні: 

1) має право приймати участь у прокурор-
ському самоврядуванні для вирішення питань 
внутрішньої діяльності прокуратури у поряд-
ку, встановленому законом;

2) може бути членами професійних спілок, 
утворювати громадські організації та брати в 
них участь з метою захисту своїх прав та інте-
ресів, підвищення свого професійного рівня. 
У своїй діяльності на прокурора покладаєть-
ся низка обов’язків, насамперед він повинен 
повсякчас вдосконалювати свій професійний 
рівень шляхом підвищення своєї кваліфіка-
ції. Прокурор зобов’язаний неухильно додер-
жуватися присяги прокурора. За порушення 
присяги прокурор несе відповідальність, пе-
редбачену законом. Прокурор зобов’язаний 
неухильно додержуватися присяги прокуро-
ра. За порушення присяги прокурор несе від-
повідальність, передбачену законом.

За своїм змістом повноваження прокура-
тури України можуть бути поділені на три 
основні групи: 1) повноваження у виявлен-
ні порушень законів, причин порушень та 
умов, що їм сприяють; 2) повноваження, 
спрямовані на усунення порушень законів, 
причин та умов, що їм сприяють; 3) повно-
важення у притягненні правопорушників 
до відповідальності. Названі повноваження 
прокурорів за умови їх повного і правильно-
го застосування забезпечують ефективність 
прокурорського нагляду, своєчасність ви-
явлення порушень закону, причин та умов, 
що їм сприяють, усунення порушень закону, 
запобігання їм, притягнення винних до від-
повідальності [3, c. 150].

До повноважень прокурора з виконання 
покладених на нього функцій відносять:

1) підтримання державного обвинувачення 
в суді;

2) представництво інтересів громадянина 
або держави в суді у випадках, визначених 
цим Законом;

3) нагляд за додержанням законів органа-
ми, що провадять оперативно-розшукову ді-
яльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при ви-
конанні судових рішень у кримінальних спра-
вах, а також при застосуванні інших заходів 
примусового характеру, пов’язаних з обме-
женням особистої свободи громадян.

З метою реалізації своїх функцій прокура-
тура здійснює міжнародне співробітництво. 
Прокуратура виконує функцію нагляду за до-
держанням прав і свобод людини і громадя-
нина, додержанням законів з цих питань ор-
ганами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, їх посадовими і службовими 
особами виключно у формі представництва 
інтересів громадянина або держави в суді.

Задля належного виконання зазначених 
функцій важливого значення набувають пи-
тання, що стосуються добору тих осіб, які 
структурно формують вказаний правоохо-
ронний орган. У зв’язку із цим необхідним 
є аналіз нормативно-правових особливостей 
процедури зайняття посади прокурора із ура-
хуванням змін вітчизняного законодавства.

Процедура зайняття посади прокурора 
розпочинається із визначення відповідності 
кандидата на посаду прокурора вимогам, ви-
значеним у законодавстві. Такі вимоги перед-
бачені у ст. 27 Закону України «Про прокура-
туру». 

Таким чином, можна узагальнити, що до 
обов’язкових вимог до кандидатів на посаду 
прокурора належать: – громадянство України 
(виняток – прокурори Спеціалізованої антико-
рупційної прокуратури, що дає підстави ствер-
джувати про залучення до таких посад інозем-
ців та осіб без громадянства); – наявність вищої 
юридичної освіти (в тому числі і для Генераль-
ного прокурора, що є законодавчою зміною, 
порівняно із раніше діючим законодавством); 
– наявність стажу роботи в галузі права (із ви-
значенням відповідної градації тривалості); 
– володіння державною мовою. Аналізуючи 
вимоги, що висуваються до Генерального про-
курора, варто відзначити дві досить цікаві: –  
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має високі морально-ділові, професійні якості 
та організаторські здібності; – не має заборго-
ваності зі сплати аліментів на утримання ди-
тини, сукупний розмір якої перевищує суму 
відповідних платежів за шість місяців з дня 
пред’явлення виконавчого документа до при-
мусового виконання. Слід зауважити, що такі 
вимоги відсутні серед вимог, що висуваються 
до кандидатів на посаду прокурора.

Варто зауважити, що до інших вимог, які 
пред’являються до кандидатів на посаду про-
курора, належать: – визнання судом особи об-
межено дієздатною або недієздатною; – наяв-
ність у особи захворювання, що перешкоджає 
виконанню обов’язків прокурора; – наявність 
у особи незнятої чи непогашеної судимості 
або накладання адміністративного стягнення 
за вчинення корупційного правопорушення. 
Кожен, хто відповідає встановленим вимо-
гам до кандидата на посаду прокурора, має 
право звернутися до відповідного органу, що 
здійснює дисциплінарне провадження, із зая-
вою про участь у доборі кандидатів на посаду 
прокурора.

Завершальний етап процедури зайняття по-
сади прокурора – це призначення особи на по-
саду прокурора та складення особою присяги 
прокурора. Керівник прокуратури за наслідка-
ми спеціальної перевірки, передбаченої анти-
корупційним законодавством, своїм наказом 
призначає кандидата на посаду прокурора не 
пізніше 30 днів з дня отримання подання від-
повідного органу, що здійснює дисциплінарне 
провадження. Особа, призначена на посаду 
прокурора, набуває повноважень прокурора 
після складення Присяги прокурора [4].

Притягнути прокурора до дисциплінарної 
відповідальності можливо лише у порядку 
дисциплінарного провадження щодо остан-
нього. Перелік підстав притягнення прокуро-
ра до дисциплінарної відповідальності є ви-
черпним і складається з дев’яти підстав, які 
закріплені в ст. 43 Закону України «Про про-
куратуру». 

Дієвий механізм притягнення прокурорів 
до дисциплінарної відповідальності за вчине-
ні ними проступки є важливим елементом по-
будови нової системи прокуратури. З одного 
боку, він є важливою гарантією запобігання і 
захисту порушених прав людини прокурора-
ми шляхом неналежного виконання службо-
вих обов’язків чи недотримання правил про-
фесійної етики. З іншого боку, в об’єктивності 
розгляду заяв про дисциплінарні проступки 
прокурорів та в невідворотності відповідаль-
ності зацікавлена сама система прокуратури в 
будь-якій державі, оскільки це є як інструмен-
том підвищення професіоналізму, так і само-
очищення системи від тих співробітників, які 
своїми діями підривають суспільну довіру до 
інституції. 

В даному досліджені було розглянуто в 
загальному розумінні звільнення прокуро-
ра з посади – це регламентований порядок 
припинення трудових відносин прокурора на 
конкретній посаді. У широкому розумінні це 
визначення доповнюється ознаками законо-
давчої врегульованості, наявності чітких пе-
редбачених підстав, оформленням у вигляді 
наказу й існуванням правових наслідків такої 
процедури.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладе-
не, необхідно зазначити, що для правового 
статусу прокурора надзвичайно важливими 
є гарантії його недоторканності та незалеж-
ності. До основних складових правового 
статусу прокурора можемо віднести особли-
вий порядок призначення та звільнення з 
посади, притягнення до юридичної відпові-
дальності, обсяг прав і обов’язків, повнова-
ження, правові та соціальні гарантії проку-
рорської діяльності. На державу покладено 
обов’язки через відповідні закони вживати 
дієві заходи, що гарантують прокурорам не 
тільки можливість виконання своїх фахових 
обов’язків, а й отримання ними гідної заро-
бітної плати і належного пенсійного забез-
печення. 
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Анотація
Стаття розкриває та аналізує елементи правового та процесуального статусу прокуро-

ра на основі чинних законодавчих актів та окремих думок науковців. У відповідності до 
думки науковців щодо правового статусу прокурора, можна дійти висновку стосовно ос-
новних його складових, до яких варто віднести особливий порядок призначення та звіль-
нення з посади, притягнення до відповідальності, обсяг прав і обов’язків, повноваження, 
правові та соціальні гарантії прокурорської діяльності. Згідно Закону України «Про про-
куратуру», прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбачено-
му цим Законом, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту 
прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства і держави. Статус прокурора є 
спеціальним в силу того, що прокурор є спеціальним суб’єктом правовідносин, оскільки 
наділений законом властивими лише йому правами та обов’язками, має додаткові гаран-
тії та особливі вимоги для набуття даного статусу. Пріоритетним напрямом та основним 
завданням реформування діяльності прокуратури з метою забезпечення ефективної ролі 
прокуратури в процесі захисту інтересів держави та суспільства стає евроінтеграційний 
процес трансформації представництва функції прокурора, гармонізація національного 
процесуального законодавства та його вдосконалення відповідно до міжнародних стан-
дартів правосуддя.

Ключові слова: прокурор, органи прокуратури, Конституція України, права, функції, 
обов’язки, повноваження, відповідальність, звільнення, гарантії.

Kovalchuk. I.S. Peculiarities of the legal status of the prosecutor
Summary
The article reveals and analyzes the elements of the legal and procedural status of the pros-

ecutor on the basis of current legislation and individual opinions of scholars. According to 
scholars on the legal status of the prosecutor, it is possible to conclude on its main components, 
which include a special procedure for appointment and dismissal, prosecution, scope of rights 
and responsibilities, powers, legal and social guarantees of the prosecutor's office. According 
to the Law of Ukraine «On the Prosecutor's Office», the Prosecutor's Office of Ukraine is a 
single system that in the manner prescribed by this Law, performs the functions established by 
the Constitution of Ukraine to protect human rights and freedoms, common interests of society 
and the state. The status of a prosecutor is special due to the fact that the prosecutor is a special 
subject of legal relations, as he is endowed by law with his own rights and responsibilities, 
has additional guarantees and special requirements for obtaining this status. The European 
integration process of transformation of the prosecutor's office, harmonization of national 
procedural legislation and its improvement in accordance with international standards of justice 
is becoming a priority and the main task of reforming the prosecutor's office in order to ensure 
the effective role of the prosecutor's office in protecting the interests of the state and society.

Key words: prosecutor, prosecutor’s offices, Constitution of Ukraine, rights, functions, duties, 
powers, responsibility, dismissal, guarantees.
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