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Розділ 1
ТеоРія Та ісТоРія деРжави і пРава;  

ісТоРія поліТичних і пРавових учень

передуМови виникнення укрАЇнСькоЇ держАви пАвлА Скоро-
пАдСького: АльтернАтивний роЗвиток держАвотворення

нізов в. о.,
студент IV курсу економіко-правового факультету,

Донецький національний університет

У статті розглядаються передумови виникнення Української Держави Павла Скоропадського, чинники, що приве-
ли до квітневого перевороту 1918 року. Враховуючи існуючі історичні джерела та новітні наукові дослідження, автор 
роз’яснив сутність виникнення Української Держави. Особлива увага приділяється ролі Німеччини та Австро-Угорщини у 
внутрішній політиці УНР після Брестського миру.

Ключові слова: Українська Держава, Павло Скоропадський, квітневий переворот, Брест-Литовський мирний договір.

В статье рассматриваются предпосылки возникновения Украинской Державы Павла Скоропадского, факторы, ко-
торые привели к апрельскому перевороту 1918 года. Учитывая существующие исторические источники и новейшие на-
учные исследования, автор разъяснил сущность возникновения Украинской Державы. Особенное внимание уделяется 
роли Германии и Австро-Венгрии во внутренней политике УНР после Брестского мира. 

Ключевые слова: Украинская Держава, Павел Скоропадский, апрельский переворот, Брестский мир. 

The article discusses preconditions of origin of Ukrainian State by Pavlo Skoropads’kyi, reasons which led to the coup in 
Ukraine on April 29, 1918. Considering the historical sources and the latest scientific research, the author explained the essence 
of the emergence of the Ukrainian State. Particular attention is role of Germany and Austria-Hungary in the domestic policy of 
Ukrainian National Republic after the Treaty of Brest-Litovsk.

Key words: Ukrainian State, Pavlo Skoropads’kyi, kvіtnevy coup, Treaty of Brest-Litovsk.

постановка проблеми. Початок ХХ сторіччя 
можна назвати доленосним у боротьбі за Украї-
ну як самостійну державу. Проблема будівництва 
Української держави постала в 1917 – 1921 роки. 
Цей період у вітчизняної історіографії називаєть-
ся «Українська революція», що було засвідчено 
Указом Президента України [1]. Однак, увага на-
уковців-істориків більше спрямована на вивчен-
ня Української Народної Республіки та Західно-
української Народної Республіки, а дослідженню 
Української Держави Павла Скоропадського при-
діляється менше уваги. 

Актуальність. Такий стан речей є історично 
необ’єктивним і для відновлення рівноваги у до-
слідженні історії Української революції необхідно 
повніше розкрити значення Української Держави, 
її основні засади і форму правління, проаналізу-
вати позитивні та негативні сторони такої моделі 
державотворення. 

Метою цієї статті є розкриття на основі істо-
ричних документів та сучасних історичних дослі-
джень передумов виникнення Української Держа-
ви П. Скоропадського, аналіз німецького впливу на 
українську політику до квітневого перевороту 1918 
року; з’ясування впливу всіх чинників на утворен-
ня Української Держави. 

виклад основного матеріалу. Передумови ви-
никнення Української Держави Павла Скоропад-
ського нерозривно пов’язані з створенням Першо-
го українського корпусу, сформованим майбутнім 
гетьманом [2, c. 134-138]. Саме тоді він остаточно 
вирішив пов’язати своє життя з долею України. 
Таке рішення було викликане як об’єктивними так 
і суб’єктивними причинами. До об’єктивних тре-
ба віднести: факт відречення імператора Миколи II 
від престолу та розпад Російської імперії [3, c. 37], 
перебування Павла Петровича під час Лютневої та 
Жовтневої революцій саме на території України [4, 
c. 38], підтримка частиною білого генералітету ідеї 
українізації військових корпусів [4, c. 49] тощо; до 
суб’єктивних – належність П. Скоропадського до 
відомого українського роду, виховання його в дусі 
української культури [5, c. 7] та самоіндитифікація 
майбутнього гетьмана як малороса, тобто українця 
[3, c. 387; 5, c. 42].

Переоцінки ролі самої персони П. Скоропад-
ського у будівництві Української Держави слід 
уникати, тому що існувало багато інших чинників, 
без яких реалізувати проект Гетьманату було б не-
можливо. Тому необхідно виділити та розкрити 
такі чинники: політична криза в Українській Цен-
тральній Раді, зацікавленість широкого кола осіб в 
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антисоціалістичному напрямі розвитку України, ін-
терес Німеччини щодо встановлення більш лояль-
ної влади в Україні. До того часу, як всі ці чинники 
злилися в одне ціле, Скоропадський не мав на меті 
очолити Україну [3, c. 42].

Перший чинник – політична криза УЦР була 
пов’язана з політичною пасивністю цього органу, де-
зінтеграцією поглядів членів УЦР щодо перспектив 
розвитку України, внутрішнім конфліктом двох ліде-
рів – В. Винниченка та С. Петлюри, утворенням на 
початку 1918 року нового Кабінету міністрів на чолі 
з В. Голубовичем тощо. Треба зазначити, що стано-
вище цього органу було нестабільним з початку його 
існування, він не мав реальної соціальної опори. 

Історія показує, що зазвичай урядові кола різних 
держав у нестабільні часи покладалася на армію. Це 
підтверджують такі факти: «голуба армія» у Поль-
щі, Охоронний корпус Фінляндії тощо. В УНР армії 
як такої не було, хоча деякі дослідники і називають 
великі цифри щодо чисельності збройних сил. Од-
нак треба розуміти, що ці цифри (300 тис, 500 тис, 
1 млн) є формальними та до реальної ситуації нія-
кого відношення не мали [6, с. 75]. Реальні цифри 
на початок 1918 року були набагато меншими і не 
досягали навіть 15 тис. осіб [7, с. 385]. Ті воєнізо-
вані формування, що існували в УНР, або конфлік-
тували з УЦР (Другий український імені гетьмана 
Павла Полуботка козачий полк), або підтримували 
незалежні від УЦР об’єднання та окремих персон. 
Безумовно, однією з таких незалежних персон був 
Павло Скоропадський, якого ще у жовтні 1917 року 
на Всеукраїнському з`їзді Вільного козацтва обрали 
отаманом цього війска [4, c. 81-82]. 

Крім того, що УЦР не приділяла належної уваги 
формуванню армії, вона здійснила низку помилок у 
проведенні військової реформи. Закон Центральної 
Ради «Про утворення українського народнього вій-
ська» від 3 січня 1918 р. поставив хрест на будів-
ництві українських збройних сил[13, c. 134]. За два 
тижня до захоплення влади П. Скоропадським 15 
квітня 1918 р. було замінено 90% командирів і на-
чальників штабів українських військових частин, 
а міністр О. Жуковський підписав наказ про пере-
дислокацію українських полків і дивізій. Він також 
погодився на розформування українських дивізій, 
утворених із колишніх військовополонених, і ство-
рення спільної з німцями комісії для проведення 
цієї акції [17, с. 172]. 

Окрім відсутності боєздатної армії, УНР мала 
й інші проблеми. В самому уряді були великі по-
літичні розбіжності щодо внутрішньої і зовніш-
ньої політики. Частина депутатів фракції УСДРП 
в Малій Раді навіть склали з себе повноваження на 
знак протесту проти провадження цензури [19, c. 
43], а деякі члени УПСФ 27 квітня 1918 р. зробили 
заяву про вихід з Ради міністрів УНР[18, с. 152]. 
Щодо населення, то навіть В. Винниченко визнавав 
негативне ставлення народу. Ще в січні 1918 року 
він так охарактеризував антипатії народних мас: 
«З якою зневагою, люттю, з яким мстивим глумом 
вони говорили про Центральну Раду, про Генераль-
них Секретарів, про їхню політику» [16, c. 260].

Тому потрібно погодитися з думкою Георгія Па-
пакіна про те, що до квітня 1918 р. державотворчий 
потенціал як самої Центральної Ради, так і біль-
шості її лідерів було практично вичерпано [3, c. 21]. 
Скористатись цією ситуацією було логічним кроком 
особи, яка мала реальний авторитет у армії та по-
літичних колах. Такий авторитет та провідну роль 
П. Скоропадського визнавали навіть лідери УЦР. 
Наприклад, В. Винниченко прилюдно назвав май-
бутнього гетьмана та його вільних козаків єдиними 
рятівниками України [22, с. 29-30]. Водночас ліде-
ри УЦР розуміли, що він мав потенційні сили взя-
ти владу до своїх рук. «Ці побоювання, – свідчить 
Д. Дорошенко, – я особисто чув у Києві від самих 
генеральних секретарів. І ось були спрямовані всі 
зусилля, щоб розкласти і знищити цей корпус» [3, 
c. 43-44] (йдеться про Перший Український корпус 
– Нізов В.О.). Незважаючи на ці побоювання, лідери 
УЦР своїми діями та бездіяльністю створили вакуум 
влади, який необхідно було заповнювати.

Політичним та економічним підґрунтям для 
зміни влади в Україні була не тільки слабкість УЦР, 
а й активізація діяльності політичних противників 
внутрішньої політики УЦР. Тому другим чинни-
ком, що передував створенню Гетьманату, можна 
визнати зацікавленість буржуазії та заможної час-
тини населення у згортанні тих соціалістичних ре-
форм, які ініціювала УЦР. 

Соціалістичний напрямок реформ обумовлю-
вався тим, що с самого початку існування УЦР, 
до її складу входили представники партій соціа-
лістичного спрямування: Української соціал-де-
мократичної робітничої партії, Української партії 
соціалістів-революціонерів, Української партії 
соціалістів-самостійників, Української партії со-
ціалістів-федералістів тощо. Українські соціал-де-
мократи наполягали на необхідності скасування 
революційними методами приватної власності на 
засоби виробництва: «заміна приватної власності 
на землю, рудники, сирові матеріали, машини тощо 
на власність громадську і перетворення товарної 
продукції на соціалістичну» стає «джерелом най-
вищого добробуту і цілковитого гармонійного роз-
витку» [23, с. 8], – писали вони в своїй програмі. 
Українські соціалісти-революціонери основним 
своїм завданням вважали скасування приватної 
власності на сили природи і на засоби (знаряддя) 
виробництва». Інші ліві партії УЦР теж проголо-
шували подібні ідеї. Тому і реформи, які проводила 
УЦР, були соціалістичного характеру, хоча і не та-
кими радикальними як у більшовиків. 

Механізм проведення цих реформ був доволі 
примітивний. Соціально-економічні вимоги УЦР 
зводилися, головним чином, до перерозподілу 
поміщицької землі за умов її безкоштовного від-
чуження у колишніх власників. Українські есери 
були здебільшого молодими особами до 30 років, 
які складали більшість як у Центральній раді, так і 
в тій масі інтелігенції, яка служила в земствах, ко-
оперативах, різного роду чиновниками в урядових 
установах. Вони обіцяли всю землю селянам, що 
було дійовим засобом отримати на виборах голоси 
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села [8, c. 101]. На практиці УЦР була дуже пасив-
ною у своїх реформах, а ті реформи, що і впрова-
джувалися, лише шкодили народному господар-
ству та суспільству, що і призвело до економічного 
колапсу. 

Так, Міністерство земельних справ 14 березня 
1918 р. повідомляло Раду Народних Міністрів, що 
«Губерніяльні, Повітові та Волосні Земельні Комі-
тети України [,] починаючи з декабря [,] ось уже 
четвертий місяць як не получають жалування і ин-
ших коштів на своє утримання» [9, с. 97]. Це йдеть-
ся про комітети, де працювали держслужбовці, що 
коїлось в інших сферах зазначати не треба. 

Можна навести чимало помилок, які зробила 
УЦР, дій, які б вказували на її політичну та еконо-
мічну неспроможність, але це не є предметом ви-
вчення автора цієї статті. Ця проблема достатньо 
досліджена у роботі Павла Гай-Нижника «Подат-
кова політика Центральної Ради, урядів УНР, Укра-
їнської Держави, УСРР (1917-1930 рр.)». На думку 
автора, лаконічно та найточніше підводив підсумок 
діяльності УЦР австро-угорський посол у Киє-
ві граф І.Форгач: «Для раціонального вирішення 
проблеми шляхом вилучення мільярдів паперових 
грошей, що знаходяться в селян, необхідні певний 
час і зовсім інша державна влада, а не уряд кількох 
молодих безпорадних революціонерів і соціал-де-
мократичних утопістів» [9, с. 103].

З протилежної сторони, невдоволені політикою 
УЦР займали більш активну позицію. Треба зазна-
чити, що «невдоволеним» було майже все насе-
лення УНР, тому що її «реформи» вдарили по усіх 
верствах суспільства. Активну позицію займали: 
буржуазія, селяни та землевласники. Ще 9 березня 
1918 р. представники бізнесу, фінансів і сільсько-
го господарства закидали урядові у бездіяльності, 
вказуючи у своєму зверненні, зокрема, на параліч 
фінансового життя країни, на те, що податки не 
сплачуються, а майнове обкладання перетворилося 
у фікцію [9, с. 109]. 

Рух селян скоординовувала Українська де-
мократично-хліборобська партія(УДХП), а рух 
землевласників – Союз землевласників України. 
УДХП 25 березня ухвалила резолюцію, основни-
ми пунктами якої були: засудити політику Цен-
тральної ради в аграрному питанні; вимагати по-
вернення їм права на землю та забраний інвентар; 
передати землю (понад певної норми) в оренду се-
лянам; забезпечити однакові права соціалістам і не-
соціалістам, вимагати ввести до Центральної ради 
представників від хліборобів[8, c. 102]. Ще одним 
об’єднанням, яке було опозиційно налаштоване до 
УЦР, стала створена П. Скоропадським Українська 
народна громада. Необхідно зазначити, що саме 
на хліборобському з’їзді, який був презентований 
цими політичними об’єднаннями, 29 квітня 1918 
року і було проголошено П. Скоропадського геть-
маном України.

Розкриваючи перші два чинника, треба усвідо-
мити, в яких умовах розвивалась ситуація в країні: 
в Європі панувала Перша світова війна, яка охопила 
і українські землі. Країни Четверного союзу намага-

лися мінімізувати бойові дії на східному фронті та 
скористатися ресурсами поваленої Російської імпе-
рії. Брестський договір надав можливість реалізува-
ти і перше і друге. Саме тому треба виділити третій 
чинник: інтерес Німеччини та Австро-Угорщини 
щодо виконання Україною умов Брестського миру, а 
саме обов’язок України постачати харчові продукти 
до Німеччини та Австро-Угорщини [10, c. 425].

В науковій літературі ведуться дискусії щодо 
впливу країн Четверного союзу на утворення Укра-
їнської Держави. Тому цей інтерес Німеччини та 
Австро-Угорщини до цих подій в Україні слід роз-
глянути детально, як ще один чинник.

Перш за все треба враховувати ставлення укра-
їнського народу та особисто . Скоропадського до 
Німеччини та її союзників. Населення українських 
земель, як населення Російської імперії, вважало 
німців ворогами ще з початку Першої світової, а 
майбутній гетьман як офіцер російської армії вою-
вав з ними на фронті з початку бойових дій. Таке 
ставлення було усвідомлене німецьким коман-
дуванням, що і визначило гнучкість політики Ні-
меччини щодо України. Німці завчасно продумали 
план надання військової допомоги УЦР, ще до того 
моменту, як представники УЦР підписали Брест-
ський мир та звернулися до них по допомогу [11]. 
Це пояснюються тим, що Німеччина була дуже 
зацікавлена в одержанні продовольчих ресурсів 
України через свої внутрішні проблеми. Крім того, 
вона прагнула використати Україну як інструмент 
ведення переговорів з Радянською Росією. 

Деякі політичні діячі того часу, наприклад І.В. 
Сталін, прямо називали договір Німеччини з УЦР 
«фіктивним договором з мертвяками» [21, с. 230]. 
З цим важко не погодитися, зважаючи на той факт, 
що на той момент УЦР поширювала владу лише на 
невеликій території України; Київ був під владою 
більшовиків. Німецька сторона і сама розуміла не-
природність відновлення влади УНР, але прагма-
тична політика переважала над формальностями. 
Наприклад, лідер націонал-лібералів рейхстагу Г. 
Штреземан пояснював: «Це як народження неза-
конної дитини – залишається тільки прийняти цей 
факт. Теорії пана Ледебура (щодо невідповідності 
визнання України міжнародному праву – автор) не 
зможуть вдовольнити голодний німецький народ і 
накормити німецьку худобу. Більш розумно виво-
зити з України хліб й корм для худоби. Розумніше 
визнати існування України» [21, с. 231]. 

Такий підхід розділяли офіційні кола Німеччи-
ни: вони не відступили від прийнятого рішення і 
планували реалізувати ті положення, що були за-
кріплені на папері. Для німців це означало введен-
ня військ до хліборобних районів країни. Напри-
клад, генерал кайзерівської армії Гофман зазначав: 
«Ми визнали український уряд за правосильний і 
заключили з ним мир; отже тепер мусили подба-
ти, щоб заключний мир справді вийшов у життя, а 
задля цього треба було у першій лінії піддержати 
уряд, який з нами підписав мир», а інший генерал – 
Людендорф писав, що «ми будемо вимушені діяти 
мілітарно» [10, c. 322]. 
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На думку деяких істориків, наприклад В.А. 
Савченко, лідери УЦР бажали лише передачі під 
їх владу Січових стрільців та військовополонених-
українців, а Німеччина та Австро-Угорщина по-
ставили владу УНР перед фактом свого вторгнення 
[5, c. 105]. Показовим було і те, що лідери УНР не 
були проти введення німецьких військ до України. 
Прихід німців у Київ, як пише у своїх «Споми-
нах» П. Скоропадський, сприймали терпимо і на-
віть таємно радісно [4, c. 121]. З іншого боку, слід 
об’єктивно підкреслити, що не все населення сто-
лиці так зустрічало німців.

На час укладання угоди Німеччини з УЦР наяв-
ним було прагнення сторін надати взаємну допомогу: 
УЦР допомагають повернутися до влади, а країни 
Четверного союзу отримують підконтрольний уряд, 
який би надійно постачав хліб та інші товари до Ні-
меччини та Австро-Угорщини. Для збереження авто-
ритету УЦР серед населення України німці навіть по-
годились не включили до тексту Брест-Литовського 
Мирного договору пункт, який би визначав кількість 
продуктів призначену для постачання до країн Чет-
верного союзу. Крім того, вони зробили все для від-
новлення функціонування УЦР [12, c. 20]. Отже 
влада УЦР повернулася тільки завдяки допомозі Ні-
меччини та Австро-Угорщини [13, c. 136].

Після повернення влади УЦР до Києва німець-
кі війська одразу почали виконувати контролюючу 
функцію. Ще у лютому в Кремінці німецьке коман-
дування видало наказ, на підставі якого вводилася 
смертна кара за знищення казенного майна[12, c. 
22]. Саме тому у країн Четверного союзу з’явилося 
право диктувати лідерам УЦР свої вимоги, які б 
вдовольняли їх інтереси і контролювати виконання 
цих вимог. Разом з цим жодна з цих країн не спо-
дівалась одержати велику користь від уряду УНР. 

Вже на початку березня 1918 р. український 
уряд демонстрував неспроможність виконати свої 
зобов’язання. В телеграмі від 10 березня 1918 р. 
представник німецького міністерства закордонних 
справ у Брест-Литовську Бюлов рапортував: «Укра-
їнський уряд, незважаючи на свою добру волю, в 
даний час безсилий через недостатність збройних 
сил та неорганізованість. Сподівання, що цей уряд, 
у складі якого виключно ліві опортуністи, спро-
можний організувати тверду владу, дуже сумнівні. 
Таким чином, наші війська залишені напризволяще 
і змушені захищати своє життя, незважаючи на те, 
що перебувають у країні, з якою укладено мир… 
Отримаємо ми хліб від цього уряду, який не може 
довго утриматися, чи від іншого – не має різниці» 
[12, c. 24-25]. Через кілька днів про стан україн-
ського уряду, який виявися «надзвичайно слабким» 
і «нездатним на справжні вчинки», інформував 
своє міністерство закордонних справ австро-угор-
ський посол у Києві граф І.Форгач [12, c. 26-27]. 

Впевненість у неспроможності українського 
уряду збільшувалась кожного дня, і у телеграмах 
того ж посла стала з’являтися думка про необхід-
ність «зовсім іншої державної влади» [13, c. 137]. 
Пізніше подібні думки висловлював і німецький 
посол Мумм [12, c. 38]. 

Наступним кроком Німеччини були вже актив-
ні дії: 6 квітня 1918 року фельдмаршал Г. Айхгорн 
видав наказ про засів полів і заборону захоплення 
поміщицької землі [13, c. 138], а вже через тиждень 
він відкрито говорив про неможливість співпраці 
з «цими людьми, які перестають розуміти реаль-
не співвідношення речей» [13, c. 150]. Німецькі 
війська ще на Поділлі та Волині конфісковували 
те, що вважали за потрібне, допомагали віднов-
лювати польські поміщицькі порядки [8, c. 101]. 
Однак лише у квітні 1918 р. УЦР негативно відре-
агувала на такий наказ німецького командування. 
Більше того, Рада Міністрів УНР надіслала різку 
резолюцію з осудом та відміною наказу Айхгорна 
у Берлін. Емоційність урядовців можна зрозуміти, 
оскільки цей наказ зводив нанівець закон УЦР про 
соціалізацію землі. Проте слід погодитися з дум-
кою фельдмаршала Айхгорна: цей уряд не усвідом-
лював реального стану речей, не розумів, що вони 
при владі тільки завдяки німецьким багнетам. 

Останньою крапкою у відносинах з УЦР стала 
спільна німецько-австро-угорська нарада у Киє-
ві, яка 24 квітня 1918 року ухвалила рішення: «1. 
Співробітництво з [Центральною] Радою більше 
неможливе. 2. Не слід намагатися створювати в 
Україні генерал-губернаторство. 3. У прийнятний 
термін слід створити український уряд, але та-
кий уряд, який підпорядковуватиметься наказам 
німецького та австрійського командування. Йому 
доведеться гарантувати власне невтручання у необ-
хідні воєнні та економічні заходи Центральних дер-
жав» [20, с. 160]. А вже наступного дня Г.Айхгорн 
видав наказ про запровадження в Україні німець-
ких військово-польових судів, який фактично ану-
лював юрисдикцію влади УНР [12, c. 52].

Чи був такий кінець УЦР неминучий? Врахову-
ючи всі факти, треба дати негативну відповідь на 
це питання. Німеччина та Австро-Угорщина з са-
мого початку визнала уряд УНР та повернула йому 
владу. Безумовно, не безкоштовно, а на умовах, які 
УЦР так і не змогла виконати.

Треба зазначити, що умови щодо постачання 1 
млн. тонн зерна були абсолютно реальними для ви-
конання. Напередодні Першої світової війни валовий 
збір зернових в Україні (без західних областей) ста-
новив 1,2 млрд. пудів, тобто приблизно 19 млн. тонн, 
а більше ніж 4,8 млн. тонн зерна Україна щорічно по-
ставляла за кордон. Таким чином, Центральна рада 
зобов’язалася поставити Центральним країнам трохи 
більше 1/5 довоєнних експортних поставок зерна [8, 
c. 97]. Зрозуміло, світова війна внесла свої корективи, 
подібних результатів марно було чекати, але присут-
ність німецьких військ при вмілому керівництві УЦР 
організували б збір зернових. У тому і полягала мета 
німців в Україні, яку вони й не приховували. Крім 
того, з появою німців, без всяких погроз та поперед-
жень, в Києві зникли пограбування й насильства. По-
чали знову відчинятися театри, сінема, ресторани, не 
кажучи вже про крамниці та магазини, серед яких 
з’явилися і німецькі, зокрема, два великих книжкових 
[8, c. 95]. Отже, німецька присутність сприяла віднов-
ленню діяльності уряду УНР.
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Соціалісти УЦР не сприйняли поради, які Ні-
меччина надавала їм в економічній сфері [12, c. 
31]. Однак, в іншому випадку, край низький авто-
ритет УЦР за межами Києва не дав би змогу реа-
лізувати їх. Свої враження тим хаосом, що панував 
тоді в Україні, залишили чимало свідків тих подій, 
зокрема австрійські: «Рада… не має правильної і 
певно працюючої організації. І це не може швидко 
перемінитися, бо Рада не має ні грошей, ні справ-
ного виконавчого апарату… Ніхто не працює… 
Копальні, фабрики стоять…»[14, c. 11]. Безумовно, 
анархія в Україні мала свої причини, у тому числі 
й більшовицьку пропаганду, але, маючи політичну 
волю, можна було подолати цю анархію. УЦР не 
виявила політичної волі. Більш того, вона боялася 
народної думки і водночас довела справу до непо-
розуміння з німецьким командуванням. До цього 
можна додати, що уряд УНР нерідко намагався «зі-
рвати куш»: купуючи у селян цукор за ціною у 30 
рублів за пуд, для німців встановив ціну на той же 
цукор по 60 рублів за пуд [5, c. 117]. 

Апогеєм розвитку подій став арешт члена тор-
говельно-економічної комісії УНР і директора 
Київського банку зовнішньої торгівлі А. Доброго, 
який активно співпрацював з Німеччиною, скупля-
ючи «нібито для себе продовольство у населення» 
[13, c. 154-155]. Це навіть не був відкритий арешт 
від імені уряду, а тільки таємні дії деяких міністрів 
та інших офіційних осіб, об’єднаних в організацію 
Комітет порятунку України [13, c. 154]. Саме це і 
послугувало приводом для введення Г. Айхгорном 
військово-польових судів, один з яких визнав ви-
нними та засудив до двох років ув’язнення голову 
Ради Народних Міністрів УНР В.Голубовича та 
військового міністра О.Жуковського [13, c. 155]. 

Останнім кроком німецького командування в 
Україні напередодні квітневого перевороту 1918 р. 
стало роззброєння дивізії синьожупанників та де-
моралізація роботи Центральної Ради. Разом з цим 
останньою сторінкою історії Української Централь-
ної Ради стали сміливі та емоційні вигуки, які пролу-
нали на її засіданні 28 квітня 1918 р. з вуст М. Порша: 
«Пане Айхгорн, знайте своє місце!» та М. Піаца, який 
назвав 70-річного фельдмаршала «прусським лейте-
нантиком з нафабреними вусами» [8, c. 106].

В умовах політичного протистояння УЦР, Ні-
меччина та Австро-Угорщина шукали заміну «соці-
алістичним утопістам». Крім Павла Скоропадсько-
го у списку кандидатів на роль «диктатора» були: 
В. Вишиваний, І.Полтавець-Остряниця, І.Луценко, 
Є. Чикаленко, М. Міхновський, О. Рогоза та О. 
Сливинський [19, c. 45]. 

Для історичного аналізу дуже важливо зрозумі-
ти чому серед усіх цих осіб не обрали когось іншо-
го, чому обрали Скоропадського. 

Деякі українські кола та австрійські представ-
ники проштовхували кандидатуру Василя Ви-
шиваного (Вільгельма фон Габсбурга) – архікня-
зя австрійського. В. Габсбург і справді міг стати 
майбутнім монархом України. Він знав українську 
мову і культуру, відстоював інтереси українського 
населення в австро-угорському сеймі, сприяв роз-

будові легіону українських січових стрільців [15, c. 
25]. Крім того, архікнязь мав досвід дипломатії та 
військової справи, що було вкрай важливо для ста-
новлення молодої української держави [15, c. 35]. 
Велике значення мала і підтримка Вишиваного зі 
сторони деяких українських діячів, таких як митро-
полит Андрій Шептицький, галицький політик О. 
Назарук тощо. Проте ця кандидатура не спроможна 
була стати гетьманом України з причин невеликого 
бажання самого Василя Вишиваного боротися за 
владу та негативного сприйняття Німеччиною цієї 
кандидатури як голови українського уряду.

Кандидатура українського лікаря І. Луценка 
мала свої переваги. Німецька контррозвідка так ха-
рактеризувала його: «Луценко сильний оратор, уміє 
повести за собою маси, поміркований соціаліст, щи-
рий українець, прекрасний організатор» [19, с. 45]. 
Незважаючи на таку позитивну оцінку, треба по-
годитися з думкою Павла Гай-Нижника про те, що 
така сильна, вольова і принципова кандидатура, яка 
ж до того є твердим поборником української дер-
жавності, могла б стати досить незручною для Відня 
і Берліна [13, c. 143], враховуючи завдання політики 
Німеччини та Австро-Угорщини на території Украї-
ни. Мета же була простою – постачання необхідних 
ресурсів до країн Четверного союзу. Дійсно неза-
лежна Україна не входила у плани цих країн.

П. Скоропадський здавався найсильнішою пер-
соною. Встановлення німецькою стороною з ним 
контакту прискорили підготовку квітневого пере-
вороту 1918 року. І хоча Німеччина не обіцяла ні-
якої допомоги, П. Скоропадському було достатньо 
нейтралітету, який би фактично дав зелене світло 
початку державного перевороту [4, c. 141]. 

висновки. Таким чином, треба зробити висно-
вок про те, що саме сукупність згаданих чинників 
і обумовлювала утворення Української Держави 
Павла Скоропадського. Розуміння реального ста-
новища та об’єктивна оцінка своїх сил дозволили 
П. Скоропадському підготувати план державного 
перевороту. Разом з тим, відсутність хоча б одно-
го з трьох чинників звела б нанівець ті плани, які 
бажав реалізувати майбутній гетьман. Головним 
чинником була зацікавленість Німеччини та Ав-
стро-Угорщини в існуванні лояльного уряду Укра-
їни. На землях, де перебували збройні сили країн 
Четверного союзу, по іншому не могло бути. Також 
треба зазначити, що саме УЦР «впустила німця» на 
територію України, а Німеччина у будь-якому разі 
ввела війська в Україну для рішення власної продо-
вольчої кризи. У цьому випадку П. Скоропадський 
був вимушений враховувати німецький фактор.

Водночас, якби не було зацікавленості широ-
кого кола українського населення у державному 
перевороті, – правління Скоропадського не було б 
таким природним, а було б лише формою німецької 
окупації. Історичний аналіз передумов виникнення 
Української Держави Павла Скоропадського стає 
підґрунтям для продовження дослідження цього 
державного утворення на території українських зе-
мель. Опрацьований матеріал та зроблені висновки 
будуть використані у наступних роботах автора. 
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Питанню дерегулювання економіки останнім 
часом приділяється все більше уваги на всіх рівнях. 
Необхідність дерегулювання розвитку підприємни-
цтва, інших сфер суспільного життя неодноразово 
підкреслюється у Програмі економічних реформ на 
2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкуренто-
спроможна економіка, ефективна держава» [1] та 
відповідних Національних планах дій щодо її впро-
вадження (на 2012 р., затвердженого Указом Пре-
зидента України від 12 березня 2012 р. № 187/2012 
[2]; на 2013 р., затвердженого Указом Президента 
України від 12 березня 2013 р. №128/2013 [3]). Ра-
зом із тим, зважаючи на відносну «молодість» да-
ного напряму, окремі питання реалізації програми 
ще є розробленими недостатньо. Таким чином, до-
слідження проблем дерегулювання економіки є до-
статньо актуальним.

Саме актуальність теми обумовила інтерес до 
її аспектів певного кола науковців. Так, проблемою 
займалися О. Крайник [4], Г. Смолин [5, 6], Г. Тре-
тяк [7], І. Труш [8], В. Узунов [9] тощо. Разом із 
тим, у цій сфері залишилася велика кількість не-
пропрацьованих питань, що негативно впливає на 
ефективність втілення у життя відповідної програ-
ми. Метою цієї роботи є виявлення деяких проблем 
у даній сфері та здійснення пропозицій щодо подо-
лання останніх.

Відповідно до положень фундаментальних до-
сліджень українських вчених, присвячених пи-
танням дерегулювання економіки, дерегулятивна 
ефективність залежить не тільки від масштабів 
дерегулювання, а й від тривалості періоду його 
здійснення. У короткотривалому періоді дерегулю-

вання позитивно впливає на функціонування націо-
нальної економіки, а в довготривалому (за значних 
масштабів дерегулювання) – нейтрально.

Крім того, визначається, що національні мікро-
економічні системи в гіпердовготривалому періоді 
негативно реагують на дерегулювання, отже, в та-
кому періоді дерегулювання буде проявлятися не-
гативно [7]. Таким чином, дерегулювання доцільно 
здійснювати переважно під час здійснення віднос-
но короткострокових заходів. Застосування його 
на довгий строк має бути максимально обереж-
ним, аби негативні наслідки не стали вагомішими 
за позитивні. Дана позиція видається доцільною, 
оскільки зайва гнучкість та «змінення правил» в 
такій сфері, як економіка, може призвести до ефек-
ту, зворотнього до того, який ставить перед собою 
вищезгадана Програма (зокрема, щодо поліпшення 
бізнес-клімату й створення сприятливих умов для 
надходження інвестицій і забезпечення прискоре-
ного економічного зростання [1, с. 37]). Видається, 
що в процесі здійснення даної реформи необхідним 
є встановлення певних обмежень, «рамок» її реа-
лізації. Здійснити це найбільш доцільно в акті, що 
має силу Закону України та максимально можли-
вий вплив на регулювання економічних відносин. 
Найбільшою мірою цим критеріям відповідає саме 
Господарський кодекс України (далі – ГК України), 
отже, доцільним є визначення відповідних поло-
жень саме в ньому, зокрема, у Главі 2 цього акту.

Крім того, хотілося б торкнутися окремих про-
цедурних питань виконання зазначеної вище Про-
грами. Так, що у звітах щодо виконання завдання 
за напрямом реформ «Дерегуляція, розвиток під-
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приємництва та реформування надання адміні-
стративних послуг», які оприлюднено Державною 
службою України з питань регуляторної політики 
та розвитку підприємництва (докладніше див. [10, 
11]), серед виконавців не зазначено будь-які науко-
ві установи, в тому числі – НАН України. Разом із 
тим, за повідомленням УНІАН, Міністерство еко-
номічного розвитку та торгівлі наприкінці березня 
2013 р. створило спеціальну робочу групу, яка за-
йматиметься покращенням інвестиційного клімату 
у країні. Для розробки відповідної програми бу-
дуть залучені спеціалісти Світового банку, а також 
міжнародної аудиторської компанії Priceaterhouse 
Coopers [12]. Тобто програму дерегулювання еко-
номіки України створюватимуть іноземні експерти. 
Одночасно вітчизняні розробки залишаються поза 
увагою, і навіть не плануються у виконанні на-
стільки стратегічно важливого плану.

Слід також сказати, що відповідні дослідження 
в Україні вже є наявними. Так, серед останніх здо-
бутків слід відзначити Аналітичний звіт «Реформа 
дерегулювання в Україні: втрачені можливості», 
створений дніпропетровськими науковцями за під-
тримки Фонду «Відродження» [13].

Доцільно також звернути увагу на проведений 
у 2012 р. моніторинг роботи дозвільних органів 
та дозвільних центрів Волинської області [14], де, 
крім виявлення локальних проблем та здійснення 
пропозицій щодо їх вирішення, було виділено й 
типові проблеми у регуляторній діяльності орга-
нів виконавчої влади та місцевого самоврядування 
(наприклад, для органів виконавчої влади це: 1) 
велика кількість розпоряджень, які мають ознаки 
регуляторних актів, приймаються без дотримання 
процедури прийняття регуляторного акта; зміст 
аналізів регуляторного впливу та звітів відстежен-
ня результативності регуляторних актів дотримано 
лише формально. З них неможливо побачити ре-
альну картину щодо впровадження того чи іншого 
регуляторного акту, відсутні кількісні (економічні) 
та якісні показники впровадження регуляторно-
го акту; 2) випадки внесення змін у діючі регуля-
торні акти без дотримання передбаченої чинним 
законодавством процедури; 3) органи виконавчої 
влади надають перевагу оприлюдненню матеріалів 
регуляторного акту в мережі Інтернет, що значно 
зменшує коло осіб, які мають можливість із ними 
ознайомитись; 4) проблема у погодженні проектів 

регуляторних актів із аналізами їх регуляторно-
го впливу у спеціально уповноваженому органі, 
оскільки на даний момент цю роботу здійснює 
окремий департамент в Міністерстві економічного 
розвитку та торгівлі; 5) на офіційних сайтах органів 
виконавчої влади відсутня повна інформація про їх 
регуляторну діяльність, зокрема, відсутні додатки 
до документів, які є носіями основної інформації, 
зазначена лише назва документу без можливості 
ознайомитися з його змістом. Інформація щодо ре-
гуляторної діяльності є невпорядкованою, інколи 
без дати оприлюднення, зорієнтуватися які регуля-
торні акти діють, які втратили чинність дуже важ-
ко; 6) недоліками планування регуляторної діяль-
ності на місцевому рівні та розкриття інформації 
про здійснені процедури планування є встановлен-
ня досить нечітких строків підготовки проектів ре-
гуляторних актів (напр.: «з І по ІV кв», «необмеже-
ний», «протягом року» та ін.); 7) не розробляються 
річні плани-графіки проведення відстежень резуль-
тативності прийнятих регуляторних актів (що свід-
чить про несистемну роботу в цьому напрямку) та 
здійснення пропозицій щодо їх подолання. Таким 
чином, відповідні дослідження носять не загаль-
ний, а конкретний характер, містять рекомендації 
щодо подолання дійсно наявних проблем, тому до-
цільність створення нових рекомендацій, без ура-
хування наявних, видається сумнівною.

Таким чином, можливо зробити наступні ви-
сновки:

1) при здійсненні політики дерегулювання еко-
номіки України в довгостроковому періоді доціль-
ним є створення і певних обмежень даної діяльності, 
які запропоновано закріпити у Главі 2 ГК України.

2) в Україні наявні ресурси та база для проведен-
ня наукових досліджень і розроблення процедури й 
вирішення проблемних питань впровадження про-
грами дерегуляції економіки без активного залучен-
ня іноземних суб’єктів, зокрема, висувається припу-
щення, що дане завдання можливе для реалізації в 
рамках академічних інститутів НАН України.

Перспективним напрямом наукових пошуків у 
досліджуваній сфері може стати аналіз ефектив-
ності реалізації Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності» від 11 вересня 2003 р. № 1160-IV, 
та обгрунтування способів забезпечення чіткого 
дотримання його положень на практиці.
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Розділ 2 
КонсТиТуційне пРаво; муніципальне пРаво
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Охарактеризовані основні політичні права і свободи громадян в місті Дніпропетровську. Розкрито порядок реалізації 
політичних прав громадян, а також запропоновано його удосконалення. Визначено, що в теперішніх умовах низького 
життєвого рівня широких верств населення та економічної нестабільності, запобігти перекручення дійсного волевияв-
лення громадян як учасників політичного процесу не представляється можливим. 
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Охарактеризованы основные политические права и свободы граждан в городе Днепропетровск. Раскрыт порядок 
реализации политических прав граждан, а также предложено его усовершенствование. Определено, что в современ-
ных условиях низкого жизненного уровня широких слоёв населения и экономической нестабильности, предотвратить 
перекручивание действительного волеизъявления граждан как участников политического процесса не представляется 
возможным.
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The main political rights and freedoms of citizens in the city of Dnepropetrovsk. Revealed the order of realization of political 
rights of citizens, as well as suggested improvements. It is determined that in modern conditions the low standard of living of 
the population and economic instability, to prevent the slipping of the real will of citizens as participants in the political process 
is not possible.
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Реалізація політичних прав і свобод громадян 
в місті Дніпропетровськ має важливе теоретичне 
і практичне значення, адже ми постійно спостері-
гаємо порушення принципу рівності прав і свобод 
людини й громадянина. Окремі політичні права і 
свободи громадянина пов’язуються зі статусом 
«мешканця» міста Дніпропетровська, правовий 
статус якого відрізняється від правового статусу 
громадянина.

Проблемам реалізації політичних прав грома-
дян приділяли увагу такі російські та українські 
вчені: А. Бережнов, В. Букач, К. Волинка,О. Ворот-
ніков, А. Грабильніков, І. Дробуш, О. Кононенко, В. 
Копейчіков, Д. Лук’янов, Л. Морозова, І. Музика, 
В. Нерсесянц, А. Олійник, М. Орзіх, В. Патюлін, В. 
Погорілко, П. Рабінович, І. Растовщиков, Ю. Ску-
ратов, О. Фрицький та інші, але питання законодав-
ства про політичні права і свободи громадян в місті 
Дніпропетровськ ще не було досліджено.

Метою нашої статті є спроба здійснення аналізу 
законодавчого врегулювання політичних прав і сво-
бод людини й громадянина в місті Дніпропетровськ. 

В умовах розбудови в Україні правової, демо-
кратичної і соціальної держави, в якій людина з 
різноманітними інтересами та проявами існуван-
ня є найвищою соціальною цінністю, зіставлення 
діючого українського законодавства про порядок 
розгляду звернень громадян і дніпропетровсько-
го законодавства дозволяє зробити висновок про 
відсутність тотожності між зверненнями та пети-
ціями. Так, якщо предмет звернень (пропозицій, 
заяв, скарг) є практично обмеженим, до нього від-
носяться будь-які питання, які хвилюють громадян, 
то предмет петиції визначений законом (питання 
суспільних реформ або часткова зміна міського за-
конодавства). Звернення можуть мати як письмову, 
так и усну форму, а для петицій обов’язкова лише 
письмова форма [1, с. 167].

В цілому законодавство міста Дніпропетров-
ська про реалізацію права громадян на звернення 
передбачає відомі правові норми, які містяться в 
українському законодавстві, що регламентує вка-
зану сферу. Громадяни реалізують право на звер-
нення вільно та добровільно і здійснення вказаного 
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права не повинно порушувати права і свободи ін-
ших осіб. Розгляд звернень громадян здійснюєть-
ся безкоштовно. Разом з тим, Закон України «Про 
звернення громадян» містить в собі і деякі правові 
новели, які підвищують ступінь захисту прав гро-
мадян на звернення і доповнюють гарантії права 
громадян на звернення, передбачені українським 
законодавством.

Свобода думки і слова і право на інформацію 
в місті Дніпропетровську забезпечується за допо-
могою українського законодавства. Відповідно, до 
статті 34 Конституції України кожному гарантуєть-
ся свобода думки і слова. Кожен має право вільно 
збирати, зберігати, використовувати і поширювати 
інформацію усно, письмово або в інший спосіб 
– на свій вибір». В Україні збирання, отримання, 
вироблення і поширення масової інформації, уста-
новлення засобів масової інформації, володіння, 
користування і розпорядження ними, виготовлен-
ня, придбання, зберігання і експлуатація техніч-
них устроїв і обладнання, сировини і матеріалів, 
призначених для виробництва та розповсюдження 
продукції засобів масової інформації не підлягають 
обмеженням, за винятком випадків, передбачених 
законодавством.

Слід також зазначити, що Закон України «Про 
інформацію» від 02.10.1992 р. спрямований на ре-
гулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням 
доступу громадян до інформації про діяльність 
державних органів та органів місцевого самовря-
дування. Закон визначає основні принципи і спо-
соби забезпечення доступу до вказаної інформаціії, 
основні тимоги до організації доступу до цієї ін-
формації, а також порядок її надання. Значна увага 
приділяється інформації про діяльність державних 
органів та органів місцевого самоврядування, яка 
розміщується в сеті Інтернет.

Разом з тим, на наш погляд, в законодавстві 
міста Дніпропетровська повинні бути передбачені 
гарантії гласності в діяльності органів державної 
влади міста Дніпропетровська і органів місцево-
го самоврядування, зокрема, те що: 1) громадяни 
мають право знайомитись з правовим актом органа 
державної влади міста Дніпропетровська або орга-
на місцевого самоврядування; 2) органи державної 
влади міста Дніпропетровська і органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи зобов’язані за-
безпечити кожному можливість ознайомлення з 
правовими актами, документами і матеріалами, 
які безпосередньо зачіпають його права і свободи, 
якщо інше не передбачено законом; 3) жителі міс-
та Дніпропетровська мають право бути присутніми 
на відкритих засіданнях Дніпропетровської міської 
ради і представницьких органах місцевого само-
врядування у встановленому порядку.

Крім того, законодавство Дніпропетровська 
детально регламентує види, порядок підготовки 
і проведення консультативних опитувань як спо-
собів виявлення думки громадян. З метою вияв-
лення думки населення міста Дніпропетровська, 
Дніпропетровська обласна рада, Міський Голова 
Дніпропетровська, керівництво Дніпропетровська, 

територіальні органи виконавчої влади міста Дні-
пропетровська з питань життя міста Дніпропетров-
ська, органи місцевого самоврядування з питань 
місцевого значення мають право проводити кон-
сультативні та інші опитування, публічні слухання, 
обговорення міських та місцевих проблем в засо-
бах масової інформації.

Справа в тому, що консультативне опитування 
громадян визначається як форма притягнення на-
селення до управління справами району міста Дні-
пропетровська та міста. Метою опитування слід 
вважати виявлення думки жителів щодо проектів 
правових і нормативних актів та врахування їх ін-
тересів з питань місцевого життя. Консультативне 
опитування може проводитися у вигляді таємного, 
поіменного, закритого або відкритого голосування 
на зборах жителів [2, с. 94].

В опитуванні мають право брати участь повно-
літні громадяни України, які є жителями міста Дні-
пропетровська. Вони беруть участь в опитуванні 
на основі рівного і прямого волевиявлення. Кожен 
мешканець має один голос і має право скористати-
ся ним лише особисто. Участь у консультативному 
опитуванні є вільною і будь-який контроль за воле-
виявленням мешканця не допускається. При опиту-
ванні нихто не може бути примушений до виражен-
ня своїх думок і переконань або відмові від них. 
Результати опитування мають консультативний 
характер. Разом з тим, вони повинні враховуватися 
органами влади міста і району при розробці право-
вих і нормативних актів, а також в роз’яснюваній 
роботі серед населення. Так, на території міста 
Дніпропетровська кожному гарантується свобода 
думки і слова, право на інформацію, гарантується 
свобода масової інформації, цензура забороняється 
[3, с. 279].

У Дніпропетровську на основі Закону України 
«Про державну службу» принято своє законодав-
ство про державну службу, яке закріплює в числі 
інших політичних прав і свобод громадян право на 
рівний доступ до державної служби. На нашу дум-
ку, під державною службою міста Дніпропетров-
ська слід розуміти професійну службову діяльність 
громадян України на посадах державної служби із 
забезпечення виконання повноважень державних 
органів та осіб, які замінюють державні посади 
міста Дніпропетровська. Отже, можна виділити 
принципи державної служби в місті Дніпропетров-
ську: 1) єдність системи державної служби; 2) пріо-
ритет прав і свобод людини й громадянина; єдність 
правових і організаційних основ української ци-
вільної служби і цивільної служби міста Дніпропе-
тровська; 3) рівний доступ громадян до цивільної 
служби та рівні умови її проходження незалежно 
від статі, раси, національності, походження, май-
нового і посадового положення, міста проживання, 
ставлення до релігії, переконань, приналежності до 
громадських об’єднань, а також інших обставин, 
не пов’язаних з професійними і діловими якостями 
державного службовця; 4) професіоналізм і ком-
петентність цивільних службовців; 5) стабільність 
цивільної служби; 6) відкритість і доступність 
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цивільної служби громадському контролю; 7) вза-
ємодія з громадськими об’єднаннями і громадяна-
ми; 8) правова і соціальна захищеність цивільних 
службовців.

На нашу думку, значення цього законодавства 
полягає в тому, що воно створює реальні правові 
передумови для реалізації права громадян на рів-
ний доступ до державної служби в місті Дніпро-
петровськ. Нам представляється, що законодавство 
про реалізацію політичних прав і свобод громадян 
в місті Дніпропетровськ зробило в цьому напрямі 
тільки перші кроки. Як показує аналіз українських 
нормативних актів, гарантуючих реалізацію полі-
тичних прав і свобод громадян, реалізація окремих 
політичних прав і свобод громадян здійснюється 
відповідно до Законів України, але у Дніпропетров-
ську відсутні спеціальні закони, які б гарантували 
здійснення цих прав. Крім того, ми бачимо пору-
шення принципу рівності прав і свобод людини 
й громадянина. Окремі політичні права і свободи 
громадянина пов’язуються зі статусом «мешканця» 
міста Дніпропетровська (виборчі права), правовий 
статус якого відрізняється від правового статуса гро-
мадянина. Відмітимо також позитивні тенденції в 
законодавстві міста Дніпропетровська про політичні 
права і свободи громадян. Відповідно до Статуту те-
риторіальної громади міста Дніпропетровська від 13 
червня 2001 року на території міста Дніпропетров-
ська визнаються і гарантуються права і свободи лю-
дини й громадянина, в тому числі і політичні. Ста-
тут територіальної громади міста Дніпропетровська 
містить цілу главу, присвячену політичним правам і 
свободам громадянина і детально закріплює окремі 
види цих прав і свобод. Але на нашу думку, необ-
хідно в даному Статуті розширити положення укра-
їнського законодавства, що сприяє більш успішній 
реалізації дніпропетровцями тих політичних прав и 
свобод, які в них є. У Дніпропетровську регулярно 
проводяться вибори міського голови, органів місце-
вого самоврядування.

Закріплення політичних прав і свобод людини 
й громадянина в законодавстві Дніпропетровська 

ще не свідчить про те, що вони можуть реально на-
лежати конкретному громадянину і те, що користу-
ватися ним можна без будь-яких перешкод. І якщо 
людина знає, що може безперешкодно реалізовува-
ти свої права, що вона володіє всіма необхідними 
для цього можливостями, то вона скористується 
даним правом. А якщо ж, навпаки, зі свого досвіду 
або з досвіду оточуючих її людей вона засвоїла, що 
для здійснення закріплених за ним прав треба здій-
снити чимало зусиль, будуть потрібними значні 
матеріальні кошти, то скоріше за всього ця людина 
відмовиться від наданих їй прав [4, с. 147].

Очевидно, що в теперішніх умовах низького 
життєвого рівня широких верство населення, еко-
номічної нестабільності, відсутності незалежних 
засобів масової інформації, широкомасштабно-
го скритого тиску на населення з боку владних 
структур і великих фінансово-промислових груп, 
корупції, падіння моралі в суспільстві, запобігти 
перекручення дійсного волевиявлення громадян як 
учасників політичного процесу не представляється 
можливим. І навіть найідеальніше законодавство 
не дозволить вирішити цю назрівшу проблему.

Підсумовуючи сказане, слід зробити такі висно-
вки і рекомендації:

1. Аналіз реалізації політичних прав і свобод 
особистості в Україні показує, що найбільш слабкою 
ланкою в проблемі прав людини є реалізація цих 
прав на внутрішньодержавному рівні, що механізм 
гарантій реалізації прав людини в Україні тільки 
формується і багато в чому не є досконалим. Нега-
тивні явища, які відбуваються в суспільстві, означа-
ють неготовність української держави і нездатність 
державних органів і посадових осіб до забезпечува-
ної роботи в сфері реалізації прав людини.

2. В сучасний період питання про реалізацію 
політичних прав і свобод у Дніпропетровську вель-
ми неоднозначний. Дуже часто окремі положення 
законодавства суворо порушуються або зовсім не 
виконуються органами державної влади міста Дні-
пропетровська, органами місцевого самоврядуван-
ня або їх посадовими особами.
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У статті досліджено «трьохярусну» правову основу діяльності обласних рад та обласних державних адміністрацій. 
Проаналізовано формування правової основи діяльності цих органів в його історичному перебігу. Робиться висновок 
про необхідність продовження активного пошуку нових варіантів розвитку і реалізації положень Конституції та шляхів 
реального забезпечення дії конституційних принципів місцевого самоврядування в Україні відповідно до європейських 
стандартів.

Ключові слова: обласна рада, обласна державна адміністрація, правова основа діяльності, повноваження, зако-
нодавство.

В статье исследована «трехъярусная» правовая основа деятельности областных советов и областных государствен-
ных администраций. Проанализировано формирование правовой основы деятельности этих органов в историческом 
развитии. Делается вывод о необходимости продолжения активного поиска новых вариантов развития и реализации по-
ложений Конституции и путей реального обеспечения действия конституционных принципов местного самоуправления 
в Украине в соответствии с европейскими стандартами.

Ключевые слова: областной совет, областная государственная администрация, правовая основа деятельности, 
полномочия, законодательство.

In the article has been analyzed the «three-storied» legal basis of activity of regional councils and regional public admin-
istrations. Formation of a legal basis of activity of these bodies in historical development is analysed. The conclusion is about 
necessity of continuation the active search a new options of development and implementation the provisions of the Constitution 
and ways of real ensuring action of the constitutional principles of local government for Ukraine according to the European 
standards is drawn.

Key words: regional sonnet, regional public administration, legal basis of activity, power, legislation.

Конституція України заклала основи, правовий 
фундамент для розбудови на регіональному рівні 
демократичної, гнучкої та ефективної організації 
регіонального управління. Однак, особливістю 
української моделі організації державної виконав-
чої влади і самоврядування на місцях є те, що міс-
цеві органи виконавчої влади створюються не тіль-
ки для здійснення контрольно-наглядових функцій 
щодо місцевого самоврядування, а й обтяжені ви-
конанням не властивих ним самоврядних повнова-
жень, що негативно відображається на здійсненні 
державної виконавчої влади на місцях.

Однією із проблем, які постають у взаємовід-
носинах між місцевими державними адміністра-
ціями та органами місцевого самоврядування, є 
недосконалість чинного законодавства України, 
що регламентує їх діяльність та компетенцію. Це 
прослідковується із норм Законів України «Про 
місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве 
самоврядування в Україні», в частині, яка визначає 
їх повноваження. Зокрема, проблема виникнення 
конфліктних ситуацій через дублювання, збіган-
ня повноважень, різне розуміння меж здійснення 
функцій та повноважень, яскраво прослідковуєть-
ся у взаємовідносинах між обласними радами та 
обласними державними адміністраціями. Аналіз 
практики організації та діяльності обласних рад та 
обласних державних адміністрацій свідчить про їх 
недостатню відповідальність тим положенням, які 

закріплені в Основному законі та поточному за-
конодавстві, чим і обумовлено актуальність теми 
статті. Адже саме чітке визначення правових основ 
діяльності будь-якого органу, в тому числі і дослі-
джуваних, є запорукою їх законної та ефективної 
діяльності. 

На підставі аналізу чинного законодавства, у 
літературі зроблено висновок про «трьохярусну» 
правову основу діяльності місцевих органів пу-
блічної влади. Перший «ярус» у цьому випадку 
становить Конституція України, положення якої 
щодо компетенції місцевих держадміністрацій і 
місцевого самоврядування (ст. 118, 119, 140, 143) 
започатковують «дифузію» влади в адміністратив-
но-територіальних одиницях України, коли ком-
петенція місцевих органів державної влади «про-
никає» у сферу функціонування муніципальної 
влади, а компетенція місцевого самоврядування – у 
сферу державної виконавчої влади. Другий «ярус» 
складають міжнародно-правові акти у даній сфері 
(Всесвітня декларація місцевого самоврядування, 
Європейська хартія міст, Європейська хартія міс-
цевого самоврядування тощо), а третій – закони 
України, які за змістом та роллю в системі законо-
давства можуть бути умовно поділені на статутні й 
галузеві [1, с. 10]. 

Загальні засади регламентації компетенції ор-
ганів місцевого самоврядування містяться у Євро-
пейській хартії місцевого самоврядування [2].
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Так, у ст. 4 Хартії, містяться положення щодо 
сфери компетенції місцевого самоврядування, які 
визнають важливі загальні засади формування на-
ціонального законодавства у цій сфері. 

По-перше, головні повноваження і функції ор-
ганів місцевого самоврядування визначаються кон-
ституцією або законом.

По-друге, вищенаведене положення не пере-
шкоджає наділенню органів місцевого самовряду-
вання повноваженнями і функціями для спеціаль-
них цілей відповідно до закону.

По-третє, органи місцевого самоврядування в 
межах закону мають повне право вільно вирішува-
ти будь-яке питання, яке не вилучене зі сфери їх 
компетенції та вирішення якого не доручене жод-
ному іншому органу. 

Після прийняття Декларації про державний су-
веренітет України від 16 липня 1990 р. [3] в Україні 
почалося формування інституту державної влади 
на місцях в особі місцевих державних адміністра-
цій та інституту місцевого самоврядування як ви-
разника, у першу чергу, інтересів територіальних 
громад. Одночасно почався складний процес по-
шуку оптимального варіанта організації взаємодії 
цих інституцій, розмежування їх компетенції, по-
шуку оптимальної моделі правового регулювання. 

Не можна відкинути здобутки відновлення міс-
цевого самоврядування в Україні, починаючи із 
прийняття першого на пострадянському просторі 
Закону України від 7 грудня 1990 р. «Про місцеві 
Ради народних депутатів Української РСР та місце-
ве самоврядування» [4]. Слід визнати, що перший і 
другий президенти України, парламент та уряд пе-
реймалися питаннями місцевого самоврядування. 
Про це свідчать згаданий Закон 1990 р. і його нова 
редакція 1992 р.; зазначені положення Конституції 
1996 р.; набрання чинності нового Закону «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 1997 р.

 У межах процесу створення єдиної системи 
виконавчої влади, у зв’язку із прийняттям Закону 
України «Про Представника Президента України» 
5 березня 1992 р. [5] главою місцевої державної 
адміністрації відповідно в області, містах Києві, 
Севастополі, районі міст Києва і Севастополя стає 
Представник Президента України. Цей закон містив 
спеціальний розділ щодо відносин Представника 
Президента України і місцевого та регіонального 
самоврядування. Представник Президента України 
повинен був сприяти розвитку місцевого і регіо-
нального самоврядування, контролювати діяльність 
органів місцевого і регіонального самоврядування з 
питань додержання Конституції та законів України, 
указів Президента України, інших актів законодав-
чої та виконавчої влади. Представник Президента 
України не мав права вирішувати питання, що на-
лежали до відання органів місцевого і регіонального 
самоврядування, за винятком тих питань, які були 
пов’язані із здійсненням ним функцій виконавчо-
розпорядчого характеру, що передаються відповід-
ній місцевій державній адміністрації обласними, 
Київською та Севастопольською міськими, район-
ними, районними у містах Києві і Севастополі ра-

дами народних депутатів. Органи місцевого і ре-
гіонального самоврядування також не мали права 
вирішувати питання, що належали до відання Пред-
ставника Президента України.

Наступний етап реформування системи влади 
на місцях настав із прийняттям Закону України 
«Про формування місцевих органів влади і само-
врядування» [6]. Делеговані повноваження держав-
ної виконавчої влади, згідно до ст. 1 цього Закону 
здійснювали голови сільських, селищних, район-
них, міських, районних у містах і обласних рад та 
очолювані ними виконавчі комітети.

Після прийняття Конституції України вжито 
ряд заходів, спрямованих на формування організа-
ційно-правових, матеріальних та фінансових основ 
системи територіальної організації влади. Так, за 
період 1997-2012 рр. ратифіковано Європейську 
хартію місцевого самоврядування, прийнято базо-
вий Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» і до десяти інших законів України з пи-
тань місцевого та регіонального розвитку, Бюджет-
ний, Земельний та Податковий кодекси України, 
затверджені Концепція адміністративної реформи 
[7], Концепція державної регіональної політики [8] 
і Програма державної підтримки розвитку місцево-
го самоврядування в Україні [9]. 

У цілому це дозволило закласти певну законо-
давчу базу організації управління регіональним 
розвитком, у тому числі на рівні області, сприяло 
вдосконаленню бюджетних та міжбюджетних від-
носин на регіональному рівні, становленню таких 
важливих інститутів місцевого самоврядування, як 
територіальна громада, комунальна власність тощо.

Найважливіша роль в регламентації право-
вої основи діяльності обласних рад та обласних 
державних адміністрацій належить Конституції 
України [10]. Так, ст. 143 Конституції вказує, що 
обласні ради затверджують програми соціально-
економічного та культурного розвитку відповідних 
областей, контролюють їх виконання, затверджу-
ють обласні бюджети тощо. А ст. 119 Конституції 
зазначає, що місцеві державні адміністрації, зокре-
ма облдержадміністрації, на відповідній території 
забезпечують виконання державних та регіональ-
них програм соціально-економічного розвитку, 
підготовку та виконання відповідних бюджетів та 
програм тощо.

Також відповідно до ч. 3 ст. 143 Конституції ор-
ганам місцевого самоврядування можуть надаватись 
окремі повноваження органів виконавчої влади.

Таким чином, саме Конституцією України ви-
значена наявність у обласних державних адміні-
страцій та обласних рад як органів місцевого са-
моврядування власної компетенції та можливість 
здійснення ними делегованих повноважень. При 
цьому для України, як і переважної більшості ін-
ших країн СНД, характерним є «тяжіння» до пози-
тивного способу визначення компетенції місцевих 
органів публічної влади: на конституційному рівні 
(ч. 2 ст. 19) закріплено обов’язок усіх органів пу-
блічної влади і їх посадових осіб діяти виключно в 
межах повноважень, визначених законом [1, с. 10]. 
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У 1997 р. Європейська комісія «За демократію 
через право» Ради Європи (Венеціанська комісія) 
відзначила, що розділ Конституції України «Міс-
цеве самоврядування» заслуговує на позитивну 
оцінку, проте «оскільки більшість питань у самій 
Конституції не вирішено, розвиток багато в чому 
буде залежати від законодавства»» [11, с. 1]. Тому 
важливе значення має аналіз актів чинного зако-
нодавства з питань визначення правових основ 
діяльності обласних рад та обласних державних 
адміністрацій і з’ясування шляхів його подальшого 
вдосконалення. 

Актом, який встановлює загальні засади ста-
тусу обласних рад є Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» [12]. Положення інших 
законів щодо регулювання статусу чи діяльності 
органів місцевого самоврядування не повинні су-
перечити положенням цього Закону (ст. 24 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Статтею 16 цього Закону встановлено, що ор-
гани місцевого самоврядування є юридичними 
особами і наділяються цим та іншими законами 
власними повноваженнями, у межах яких діють 
самостійно і несуть відповідальність за свою ді-
яльність відповідно до закону. Крім того, органам 
місцевого самоврядування законом можуть нада-
ватись окремі повноваження органів виконавчої 
влади, у здійсненні яких вони є підконтрольними 
відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 20 Закону закріплює принцип, відповід-
но якого забороняється втручання органів держав-
ної влади чи їх посадових осіб у здійснення органа-
ми місцевого самоврядування наданих їм власних 
повноважень під час здійснення контролю за діями 
останніх.

Статтею 24 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» передбачено, що органи міс-
цевого самоврядування та їх посадові особи діють 
лише на підставі, у межах повноважень та у спо-
сіб, передбачені Конституцією та законами Укра-
їни, і керуються у своїй діяльності Конституцією 
та законами України, актами Президента України, 
Кабінету Міністрів України, а в Автономній Респу-
бліці Крим – також нормативно-правовими актами 
Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Рес-
публіки Крим, прийнятими у межах їх компетенції. 
Законодавець не випадково з’єднує у цій нормі по-
ложення щодо підстав реалізації органами місцево-
го самоврядування своєї компетенції та положення 
щодо актів, якими вони керуються у процесі її реа-
лізації, оскільки чітке визначення правової основи 
місцевого самоврядування є запорукою його закон-
ної та ефективної діяльності. 

Однак, з огляду на зміст положень інших ста-
тей Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», редакцію п. 3 ч. 24 цього Закону можна 
вважати не зовсім вдалою стосовно закріпленого 
нею переліку актів, якими мають право керуватись 
органи місцевого самоврядування, реалізуючи 
свою компетенцію. 

Так, згідно із ч. 4 ст. 7 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» рішення, прийня-

ті місцевим референдумом, є обов’язковими для 
виконання на відповідній території. Тобто органи 
місцевого самоврядування у процесі реалізації сво-
єї компетенції також повинні керуватися такими 
рішеннями. 

У ст. 10 Закону зазначається, що порядок фор-
мування та організація діяльності рад визначають-
ся Конституцією України, цим та іншими законами, 
а також статутами територіальних громад. Тобто у 
своїй діяльності органи місцевого самоврядування 
(і обласні ради у тому числі) мають керуватись по-
ложеннями також статуту територіальних громад. 

Стаття 59 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» встановлює право рад у 
межах своїх повноважень приймати нормативні 
акти у формі рішень. Такі акти є обов’язковими та-
кож і для самих рад. 

Вищенаведений аналіз підтверджує, що редак-
ція п. 3 ст. 24 Закону України потребує вдоскона-
лення. З урахуванням викладених зауважень можна 
запропонувати викласти її таким чином: 

«Органи місцевого самоврядування та їх по-
садові особи діють лише на підставі, в межах по-
вноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і 
законами України, та керуються у своїй діяльності 
міжнародними договорами, згоду на обов’язковість 
яких надано Верховною Радою України; Конститу-
цією і законами України; актами Президента Укра-
їни, Кабінету Міністрів України, а в Автономній 
Республіці Крим – також нормативно-правовими 
актами Верховної Ради і Ради міністрів Автоном-
ної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої 
компетенції; положеннями статуту територіальних 
громад; рішеннями, прийнятими місцевим рефе-
рендумом. 

Органи місцевого самоврядування також керу-
ються у своїй діяльності прийнятими ними у межах 
своїх повноважень актами нормативного характеру». 

Компетенцію обласних рад конкретизовано у ст. 
43-44 глави 4 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні». При цьому повноваження облас-
ної ради структурно викладено дещо іншим чином, 
ніж повноваження сільських, селищних, міських 
рад. Повноваження сільських, селищних, міських 
рад згруповано залежно від сфери їх застосування, а 
у межах кожної такої групи відокремлюються влас-
ні та делеговані повноваження. Серед повноважень 
обласних рад окремо вказано питання, які вирішу-
ються районними і обласними радами виключно на 
їх пленарних засіданнях (ст. 43) і питання, які деле-
гуються обласними радами відповідним місцевим 
державним адміністраціям (ст. 44).

Основним законом, який визначає загальні за-
сади діяльності обласних державних адміністрацій 
є Закон України «Про місцеві державні адміністра-
ції» [13]. Статтею 7 цього Закону визначено право-
ві засади діяльності місцевих (у тому числі і облас-
них) державних адміністрацій. Так, зазначено, що 
правовий статус місцевих державних адміністрацій 
встановлюється Конституцією України, Законом та 
іншими законами України. Місцеві державні адмі-
ністрації у своїй діяльності керуються Конститу-
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цією України, цим та іншими законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів 
України, органів виконавчої влади вищого рівня, а 
районні державні адміністрації в Автономній Рес-
публіці Крим – також рішеннями та постановами 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рі-
шеннями Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, прийнятими у межах їх повноважень. Ана-
лізуючи наведену норму, слід зазначити, що вона 
недостатньо повно відображає правові основи ді-
яльності державних адміністрацій щодо реалізації 
ними повноважень, делегованих органами місцево-
го самоврядування. 

Науковці звертають увагу на факт певного про-
никнення методів управління органів місцевого са-
моврядування у сферу виконавчої влади, яка ніде 
не має чітко визначених меж. У цьому випадку 
відповідні місцеві державні адміністрації забезпе-
чують виконання районних і обласних бюджетів, 
програм соціально-економічного і культурного роз-
витку відповідних територій, здійснюють управ-
ління об’єктами спільної власності територіальних 
громад. При цьому «у процесі реалізації цих та ін-
ших делегованих їм районними та обласними рада-
ми повноважень вони пов’язані не тільки законами, 
а й рішеннями зазначених рад» [14, c. 60-61]. 

Однак при визначенні правових основ діяль-
ності місцевих державних адміністрацій у Законі 
«Про місцеві державні адміністрації» ця обставина 
не знайшла належного відображення.

Із метою належного чіткого визначення право-
вої основи діяльності місцевих державних адміні-
страцій, зміцнення засад ефективної співпраці об-
ласних рад та обласних державних адміністрацій 
пропонуємо уточнити редакцію ч. 2 ст. 7 закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», ви-
клавши її таким чином: 

«Місцеві державні адміністрації у своїй ді-
яльності керуються Конституцією України, цим 
та іншими законами України, актами Президента 
України, Кабінету Міністрів України, органів ви-
конавчої влади вищого рівня, рішеннями районних 
та обласних рад, а районні державні адміністрації 
в Автономній Республіці Крим – також рішеннями 
та постановами Верховної Ради Автономної Респу-
бліки Крим, рішеннями Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, прийнятими у межах їх повно-
важень».

Специфікою законодавства про компетенцію об-
ласних рад та обласних державних адміністрацій є 
наявність чималої кількості актів програмного ха-
рактеру, які визначають напрями перспективного 
розвитку законодавства у цій сфері й акцентують 
увагу на найбільш значущих питаннях та проблемах 
його сучасного стану та перспектив удосконалення. 

Позитивну роль при виникненні існуючих не-
узгодженостей у визначенні компетенції обласних 
рад та обласних державних адміністрацій має віді-
грати проведення в Україні адміністративної ре-
форми, якою передбачається вжиття ряду заходів 
для зміцнення законодавчих основ місцевого само-
врядування. Зокрема, такі заходи передбачаються 

Програмою державної підтримки місцевого са-
моврядування, затвердженою Указом Президента 
України від 30 серпня 2001 р. Поставлено завдання: 
розробити проект змін до Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» щодо делегуван-
ня повноважень комунальної власності, фінансів 
місцевого самоврядування, розробити пропозиції 
щодо поліпшення законодавчого регулювання пи-
тань делегування обласними радами відповідних 
повноважень місцевим державним адміністраціям, 
розробити пропозиції щодо вдосконалення законо-
давчого регулювання питань вирівнювання фінан-
сового забезпечення територіальних громад [9]. 

Реформа «має сприятливо впливати на підви-
щення спроможності територіальних громад та на-
селення регіонів самостійно вирішувати питання 
свого соціально-економічного розвитку. І тим са-
мим реально впливати на формування та здійснен-
ня державної регіональної політики» [9].

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 
липня 2006 р. № 1001 затверджено Державну стра-
тегію регіонального розвитку на період до 2015 
р. [15]. Мета цієї Стратегії полягає у визначенні 
ключових проблем регіонального розвитку, пріо-
ритетів державної регіональної політики з точки 
зору загальнонаціональних потреб та інтересів на 
період до 2015 р. Стратегію розроблено відповід-
но до законодавства з урахуванням досвіду регіо-
нального розвитку у країнах Європейського Союзу, 
Центральної та Східної Європи і СНД. Державну 
регіональну політику пропонується спрямувати на-
самперед на розв’язання таких проблем, як: низька 
інвестиційна привабливість регіонів та інновацій-
на активність у них; нерозвинута виробнича та со-
ціальна інфраструктура; зростання регіональних 
диспропорцій у сфері соціально-економічного роз-
витку регіонів; слабкі міжрегіональні зв’язки; не-
раціональне використання людського потенціалу. 
Серед стратегічних завдань Державної політики ре-
гіонального розвитку України до 2015 р. більшість 
так чи інакше пов’язана із компетенцією обласних 
рад та обласних державних адміністрації та її реа-
лізацією. Серед них можна визначити: підвищення 
конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх 
ресурсного потенціалу; розвиток міжрегіонально-
го співробітництва; створення інституціональних 
умов для регіонального розвитку. Нормативно-
правове та інституційне забезпечення Державної 
стратегії регіонального розвитку наголошує також 
на необхідності прийняття нормативно-правових 
актів, які передбачатимуть, у тому числі:

розмежування функцій та повноважень цен-
тральних і місцевих органів виконавчої влади й ор-
ганів місцевого самоврядування;

упровадження правового режиму користування 
майном, що перебуває у спільній власності терито-
ріальних громад, удосконалення механізму управ-
ління таким майном; розмежування земель держав-
ної та комунальної власності;

удосконалення порядку регламентації загаль-
нодержавного і регіонального прогнозування та 
планування соціально-економічного розвитку (ви-
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значення статусу стратегічних документів, запро-
вадження принципів регіонального програмування 
та планування);

упровадження механізму концентрації та опти-
мізації державних ресурсів, що спрямовуються у 
регіони як поточне фінансування державних уста-
нов, капітальні вкладення головних розпорядників 
коштів державного бюджету з метою досягнення 
найбільш ефективного їх використання під час 
розв’язання проблем регіонального розвитку;

упровадження механізму підвищення заінтер-
есованості органів місцевого самоврядування у 
зміцненні їх фінансової бази шляхом закріплення 
за місцевими бюджетами частки загальнодержав-
них надходжень; розширення повноважень органів 
місцевого самоврядування у затвердженні та вико-
нанні бюджету;

чітке визначення переліку та розміру граничних 
ставок місцевих податків і зборів;

координацію процесів розвитку місцевого са-
моврядування, сприяння співпраці його органів.

Крім законів, до актів, що визначають право-
ву основу діяльності досліджуваних органів нале-
жать: акти державних органів України (Укази Пре-
зидента України, Постанови Кабінету Міністрів 
України, інструкції, накази міністерств тощо). 

Регулювання правовідносин указами та розпо-
рядженнями Президента України передбачається 
ст. 106 Конституції України. Вони є інструментом 
здійснення Президентом своїх функцій і повнова-
жень, є обов’язковими для виконання на всій тери-
торії України. Теж саме стосується і актів Кабінету 
міністрів України, видання яких передбачено ст. 
117 Конституції України.

Наявність порівняно великої кількості підзакон-
них нормативних актів, які стосуються правових 
основ діяльності обласних рад та обласних держав-
них адміністрацій, свідчить про те, що законодавча 
влада відстає з урегулюванням тих правовідносин, 
які фактично складаються. Для правової держави 
– це недопустимо. Одним зі шляхів уникнення та-
кого становища науковці вважають – «розгортання 
аналітичної роботи з метою вивчення проблем, які 
спонукають вдаватися до застосування підзакон-
них актів» [16, c. 106-107]. 

Для виходу із цієї ситуації вчені пропонують, 
щоб саме Верховна Рада України займалася ви-
вченням та аналізом таких проблем, тим самим 
звільнивши виконавчі органи від необхідності за-
йматися нормотворчістю, більше зосереджуватися 
на розв’язанні питань, віднесених до її компетен-
ції. Можна погодитися з такою позицією, бо саме 
Верховна Рада України є законодавчим органом, 
компетенція якого прямо визначена Конституцією 
України, а виконавча влада має іншу специфіку та 
призначення і законотворча діяльність не є її осно-
вним призначенням. 

Також серед актів, що встановлюють правові 
основи діяльності обласних рад та обласних дер-
жавних адміністрацій, необхідно виділити локаль-
ні нормативно-правові акти, які являють собою 
підзаконні акти, видані місцевими органами вико-

навчої влади та місцевого самоврядування в межах 
їх компетенції, які за своїм змістом відповідають 
чинному законодавству або прийняті на виконан-
ня законів [16, c. 119]. Норми, які містяться в цих 
актах, «конкретизують положення законів та інших 
нормативних актів, дають змогу краще врахувати 
особливості місцевих умов у процесі реалізації 
приписів» [17]. 

Законодавець визначив форми локальних нор-
мативно-правових актів системи місцевого само-
врядування та місцевих виконавчих органів: ст. 118 
Конституції України визначає, що місцеві державні 
адміністрації приймають рішення, які повинні відпо-
відати Конституції та законам України, а ст. 144 Кон-
ституції України встановлює, що органи місцевого 
самоврядування у межах повноважень, визначених 
законом, приймають рішення, які є обов’язковими 
до виконання на відповідній території. 

Згідно із Законом «Про місцеві державні адміні-
страції» (ст. 5) на виконання Конституції України, 
законів України, актів Кабінету Міністрів України, 
міністерств та інших центральних органів вико-
навчої влади, власних і делегованих повноважень 
голови обласних державних адміністрацій у межах 
своїх повноважень видають розпорядження, а ке-
рівники управлінь, відділів та інших структурних 
підрозділів, відповідно, видають накази.

Відповідно до Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» (ст. 59) рада в межах сво-
їх повноважень приймає нормативні та інші акти у 
формі рішень, а ст. 55 визначає, що голова облас-
ної ради в межах своїх повноважень видає розпо-
рядження, які повинні відповідати Конституції та 
законам України.

Статтею 10 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» передбачено, що порядок 
формування та організація діяльності рад визна-
чаються крім Конституції України, цього та інших 
законів, також статутами територіальних громад.

Досліджуючи правову основу діяльності об-
ласних рад та обласних державних адміністрацій, 
не можна обминути увагою пропозиції дослідни-
ків щодо запровадження статуту як обов’язкового 
атрибуту територіальної громади та рекомендацій 
прийняти типовий статут громади. Оскільки ста-
тут є складним юридичним документом, то його 
не кожна територіальна громада може розробити 
власними силами. Беручи до уваги те, що терито-
ріальні громади дуже диференціюються, пропону-
ється також розробити кілька модельних статутів 
для різних типів територіальних громад, що дасть 
змогу враховувати місцеві особливості [18, c. 10]. 
У цілому погоджуючись із цією пропозицією, слід 
зауважити, що створенню типових статутів (що є 
важливим та складним у втіленні заходом) має, 
усе ж таки, передувати втілення адміністративної 
реформи та впровадження належного законодав-
чого забезпечення місцевого самоврядування як 
на найнижчому, так і на регіональному рівнях. 

Ідею необхідності приділення серйозної уваги 
статуту територіальних громад як важливому пра-
вовому підґрунтю місцевого самоврядування поді-
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ляють і інші дослідники. Наприклад, Б.В. Калинов-
ський вважає, що предметом регулювання статуту 
на тимчасовій основі до прийняття відповідних 
законів, насамперед, могли б стати «правові прога-
лини», що є в Законі «Про місцеве самоврядування 
в Україні». Беручи до уваги, що Закон містить стат-
ті, які мають характер правових намірів, а також 
формулювання типу «відповідно до закону», «в по-
рядку, встановленому законом» тощо, а ці «межі» і 
«порядок» часто ще жодним законом не визначені, 
то статут територіальної громади міг би певною мі-
рою заповнити правовий вакуум, конкретизувати й 
деталізувати порядок реалізації норм чинного зако-
нодавства [19, c. 13]. Погоджуючись із тим, що по-
ложення статутів територіальних громад повинні, 
конкретизувати й деталізувати порядок реалізації 
норм чинного законодавства, необхідно, однак, за-
уважити, що статути не є актами тимчасової дії, 
вони можуть стати важливою частиною правової 
основи місцевого самоврядування в Україні, і до 

розробки їх положень слід підходити виважено, 
враховуючи увесь вітчизняний і зарубіжний досвід 
та основні напрями розвитку. Тому навряд чи до-
цільно наповнювати їх нормами, які мають на меті 
лише на перший час якимось чином компенсувати 
недоліки чинного законодавства до моменту його 
належного вдосконалення. 

Україною за роки незалежності вже зроблено 
прогресивні та переконливі кроки на шляху ста-
новлення і розбудови правової бази місцевого са-
моврядування. Проте аналіз практичної діяльності 
органів місцевого самоврядування засвідчив наяв-
ність великих нереалізованих можливостей; тому 
на законодавчому рівні продовжується активний 
пошук нових варіантів розвитку і реалізації поло-
жень Конституції та шляхів реального забезпечен-
ня дії конституційних принципів місцевого само-
врядування в Україні відповідно до європейських 
стандартів. 

списоК виКоРисТаних джеРел:
1.  Торохтій Ю.З. Правові засади взаємодії місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування в Україні: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право» / Ю.З. Торохтій; Нац. 
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х, 2005. – 20с.

2. Європейська хартія про місцеве самоврядування: прийнята 15.10.1985 р.: Ратифіковано Законом України від 
15.07.97 р. № 452/97 «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» // Відомості Верховної Ради 
України. – 1997. – Ст. 249. 

3. Декларація про державний суверенітет України: прийняття 16.07.1990р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. 
– № 31. – Ст. 429.

4. Про місцеві Ради народних депутатів в Українській РСР та місцеве самоврядування: Закон Української РСР від 
07.12.1990. № 533 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №2. – Ст.5. 

5. Про Представника Президента України: Закон України від 05.03.1992р. № 2167 // Відомості Верховної Ради Укра-
їни. – 1992. – № 23. – Ст.335. 

6. Про формування місцевих органів влади і самоврядування: Закон України від 03.02.1994р. № 3917 // Відомості 
Верховної Ради України. – 1994. – № 22. – Ст.144. 

7. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 
22.07.1998р. № 810 // Офіційний вісник України. – 1999. – №21. – Ст. 943. 

8. Про Концепцію державної регіональної політики: Указ Президента України від 25.05.2001 р. № 341/2001 // Офіцій-
ний вісник України. – 2001. – № 22. – Ст. 983.

9. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні: Указ Президента України 30.08.2001 № 
749/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 36. – Ст. 1658.

10. Конституція України: прийнята 28.06.1996 (зі змінами і доповненнями від 12.04.2012)// ВВР. – 1996. – №30. –
Ст.141 .

11. Мішина Н.В. Муніципальне управління в США та в Сполученому Королівстві Великобританії і Північній Ірландії: 
порівняльно-правове дослідження: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 « Консти-
туційне прао» / Н.В. Мішина; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2002. – 20 с.

12. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997р. № 280 // Відомості Верховної Ради Украї-
ни. – 1997. – № 24. – Ст. 170. 

13. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999р. № 586 // Відомості Верховної Ради України. – 
1999. – №20-21. – Ст.190.

14. Борденюк В. Методологічні основи співвідношення методів державного управління та методів здійснення місце-
вого самоврядування: правові аспекти / В. Борденюк // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – №3. – С.53-65.

15. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міні-
стрів України від 21.07.2006 р. №1001 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 30. – Ст. 2132.

16. Хозяйственное право: ученик; под ред. акад. В.К. Мамутова – К.: Юринком Унтер, 2002. – 912с.
17. Головко В.В. Юридична термінологія / В.В. Головко, В.С. Ковальський. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 320с.
18. Жовнірчик Я.Ф. Розвиток територіальної організації місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. наук з держ. управління: спец. 25.00.04 «Місцеве самоврядування» / Я.Ф. Жоврінчик. – К., 
2005. – 21с.

19. Калиновський Б.В. Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право» / Б.В. Калиновський; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
– К., 2004. – 23 с.



24

№4 / 2013 р.
♦

Розділ 3 
цивільне пРаво і цивільний пРоцес; 

сімейне пРаво; міжнаРодне пРиваТне пРаво

нотАріАт як інСтитут превентивного прАвоСуддя

баранкова в. в.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри цивільного процесу,
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Сформульовано характеристику нотаріату як інституту превентивного правосуддя, з’ясовано аспекти взаємодії но-
таріату із судовою системою; висвітлено специфічні риси нотаріату як органу безспірної цивільної юрисдикції, що знижує 
навантаження на судову систему.

Ключові слова: нотаріат, нотаріальна діяльність, функції нотаріату, нотаріальна процесуальна форма, інститут пре-
вентивного правосуддя.

Сформулирована характеристика нотариата в качестве института превентивного правосудия, выделены аспекты 
взаимодействия нотариата с судебной системой; проанализированы специфические характеристики нотариата как ор-
гана бесспорной гражданской юрисдикции, уменьшающего нагрузку на судебную систему.

Ключевые слова: нотариат, нотариальная деятельность, функции нотариата, нотариальная процессуальная фор-
ма, институт превентивного правосудия.

In the article is formulated characteristic of notariat as an institute of preventive justice, are marked out aspects of cooper-
ation of notariat and judicial system, are analysed specific characteristics of notariat as a body of indisputable civil jurisdiction 
which decreases a judicial system load.

Key words: notariat, notarial activity, functions of notariat, notarial procedural form, institute of preventive justice.

Актуальність статті зумовлена необхідністю 
наукового обґрунтування характеристики нотарі-
ату як інституту превентивного правосуддя, роз-
криття змісту нотаріальної діяльності як різно-
виду юрисдикційної правозастосовчої діяльності. 
Сьогодні ведеться досить напружена робота щодо 
проведення нотаріальної реформи та новелізації 
нотаріального законодавства. Вирішення зазна-
чених правових завдань можливе з урахуванням 
сутності та функцій нотаріату, змісту нотаріальної 
діяльності, а також необхідності подальшого вті-
лення в українське законодавство основних засад 
класичної моделі нотаріату як системи превен-
тивного позасудового захисту цивільних прав та 
інтересів. 

постановка проблеми. Характеристика нота-
ріату в якості інституту превентивного правосуддя 
викликає деякі заперечення і є предметом дискусії 
серед науковців та практичних працівників, тому 
є потреба визначити співвідношення судової та 
нотаріальної юрисдикції, виходячи з принципово 
важливої тези про те, що нотаріат правосудних 
функцій не здійснює. На момент звернення заін-
тересованих осіб до нотаріуса з метою ініціюван-
ня вчинення нотаріальної дії відсутність спору про 
право цивільне є обов`язковою умовою, а наявність 
спору, в свою чергу, унеможливлює вчинення нота-
ріальної дії і є такою перешкодою, яка утворює під-

стави для відкладення і зупинення нотаріального 
провадження (ст. 42 Закону «Про нотаріат»). 

Саме за ознакою спірності або безспірнос-
ті фактів, прав і правовідносин і розмежовується 
юрисдикція суду та нотаріату: нотаріат є органом 
безспірної цивільної юрисдикції, оскільки предме-
том його діяльності є безспірні цивільні справи, а 
суд розглядає спірні справи. Ці міркування залиша-
ються слушними навіть стосовно справ окремого 
провадження, де судом встановлюються факти, що 
мають юридичне значення. Якщо факт є безспір-
ним, тобто в його наявності можна пересвідчити-
ся наочно або на підставі документів, що згідно 
закону його підтверджують, то це – компетенція 
нотаріальних органів. Якщо ж факт треба не по-
свідчувати, а встановлювати внаслідок неможли-
вості одержання або відновлення документів, що 
його посвідчують, а також того, що законом не ви-
значено іншого порядку його встановлення, то це 
– компетенція суду в межах окремого проваджен-
ня. Ігнорування наведених підходів до визначення 
предмету нотаріальної діяльності, по-перше, фор-
мує неправильне розуміння сутності та значення 
інституту нотаріату, а, по-друге, в якості вкрай не-
гативних наслідків може потягти за собою нівелю-
вання значення нотаріальної діяльності у правовій 
системі України і унеможливлення використання 
його потенціалу у сфері форм охорони та захисту 
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цивільних прав через розвантаження судової систе-
ми та зменшення кількості спірних судових справ.

формулювання цілей. В якості цілей дано ро-
боти слід визначити з’ясування правової специфі-
ки та унікальності інституту нотаріату як органу 
безспірної цивільної юрисдикції, діяльність якого 
сприяє зменшенню навантаження на судову систе-
му через реалізацію властивих нотаріату функцій; 
обґрунтування процесуального характеру нотарі-
альної діяльності; розкриття змісту основних ви-
мог нотаріальної процесуальної форми; наведення 
основних аспектів взаємодії нотаріату із судовою 
системою; формулювання висновку щодо харак-
теристики нотаріату як органу, що покликаний не 
здійснювати судові функції, а сприяти досягненню 
завдань правосуддя та попереджувати виникнення 
судових спорів.

викладення основного матеріалу. Конститу-
ція України (ст. 59) гарантує кожному громадяни-
нові право на отримання кваліфікованої правової 
допомоги. Нотаріат поряд з іншими інститутами 
забезпечує реалізацію цього конституційного пра-
ва громадян, при цьому предмет його діяльності 
обмежений рамками безспірної цивільної юрис-
дикції.

Нотаріат є інститутом, що забезпечує охорону 
та захист прав і законних інтересів громадян та 
юридичних осіб шляхом вчинення нотаріальних 
дій від імені держави. Нотаріальна діяльність спря-
мована на надання офіційної сили, вірогідності 
юридичним правам, фактам і документам. Діяль-
ність нотаріату має певну спільність з діяльністю 
інших органів цивільної юрисдикції. Разом з тим 
нотаріальна форма охорони і захисту відрізняється 
від інших форм. Особливість нотаріальної форми 
полягає в тому, що вона, як правило, спрямована не 
на безпосередній захист, а на попередження пору-
шення права і тому предмет її діяльності специфіч-
ний. На відміну від судової діяльності, предметом 
якої переважно є спори про право цивільне, пред-
мет нотаріальної діяльності складають безспірні 
справи. Як указує В.Н. Аргунов, нотаріус оформ-
ляє волю суб’єктів угоди, суд і інші правоохоронні 
органи вирішують спори учасників сформованих у 
результаті угоди правовідносин [1, с. 27].

Органи нотаріату здійснюють тільки їм власти-
ві функції, серед яких представляється можливим 
виділити такі найбільш істотні:

1. Функція забезпечення безспірності і дока-
зової сили документів. Нотаріально засвідчений 
договір у випадку спору, що випливає з договору, 
у суді полегшує стороні можливість довести свої 
права, тому що зміст прав і обов’язків сторін до-
говору, дійсність їх підписів, час здійснення дого-
вору офіційно підтверджені нотаріальним органом 
і тому є достовірними, безспірними.

2. Функція забезпечення законності при укладен-
ні угод (контрольна функція). Стійкість договору, ін-
шої угоди чи юридичного акта зв’язується з їхньою 
правомірністю, і тому нотаріус перевіряє наявність 
необхідного складу юридичних фактів, у тому числі 
правоздатність і дієздатність сторін, приналежність 

їм суб’єктивних прав, що вони передають іншим 
особам, і. т.п. Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону нотарі-
ус зобов’язаний відмовити у вчиненні нотаріальної 
дії у випадку невідповідності останньої законодав-
ству України чи міжнародним договорам. У зв’язку 
з існуванням приватного нотаріату особливо слід 
зазначити, що контроль за законністю правочинів – 
функція державна і тільки держава може покласти 
цю функцію на приватного нотаріуса, наділивши 
його певними повноваженнями.

3. Функція надання правової допомоги осо-
бам, що звернулися за вчиненням нотаріальних дій. 
Останнім часом ця функція набуває все більшого 
значення, що обумовлено низкою обставин. По-
перше, Конституція України (ст. 3) проголосила, що 
утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 
головним обов’язком держави. Ці найважливіші по-
ложення Конституції реалізуються, зокрема, і за до-
помогою діяльності нотаріату. По-друге, реалізація 
даної функції наближає українських нотаріусів до 
нотаріусів латинської школи, що беруть безпосеред-
ню участь у підготовці контрактів, здійснюють пев-
ну діяльність як радника сторін, прагнучи виклю-
чити саму можливість появи правових суперечок. 
Таким чином, і наявність даної функції свідчить про 
те, що інститут нотаріату покликаний не тільки за-
свідчувати факти чи фіксувати обставини, що мають 
юридичне значення, але і надавати суб’єктам право-
вих відносин всебічну правову допомогу. 

При вчиненні будь-якої нотаріальної дії, нота-
ріус приймає юридично значуще рішення (у формі 
свідоцтва чи посвідчувального напису), що впли-
ває на правовий статус заінтересованих осіб. При-
йняття такого рішення можливо лише в результаті 
розгляду і вирішення юридичної справи, тобто за-
стосування норм права до окремого явища – пра-
вової ситуації. Тому нотаріальну діяльність варто 
розглядати як специфічну правову форму діяль-
ності, сутність якої полягає в тому, що в її межах 
здійснюється застосування правових норм шляхом 
реалізації нотаріатом юрисдикційних повноважень 
у безспірних справах.

Застосування права (у тому числі нотаріатом) 
є особливою формою його реалізації – державно-
владною діяльністю, у результаті якої шляхом ви-
несення індивідуальних правових актів суб’єкти 
суспільних відносин наділяються конкретними 
суб’єктивними правами й обов’язками.

Необхідність застосування права у визначених 
сферах суспільних відносин визначається приро-
дою і характером цих відносин. Воно необхідно 
там, де а) виникаючі правовідносини мають про-
йти контроль з боку держави в особі його компе-
тентних органів; б) для виникнення правовідносин 
потрібно спеціальне встановлення наявності чи 
відсутності конкретних фактів; в) потрібно фор-
мально закріпити ті чи інші дії, оформити їх як 
юридично значущі факти з одночасною перевіркою 
їхньої правильності і законності, що саме і має міс-
це в діяльності нотаріату.

Усе це свідчить про те, що нотаріальна діяль-
ність має правовий характер, що виявляється в 
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двох аспектах. По-перше, нотаріальні дії вчиня-
ються на підставі закону й у порядку, встановлено-
му законом. По-друге, нотаріальні дії тягнуть пра-
вові наслідки: «Якщо провести умовну паралель, 
то нотаріальні дії мають те ж правовстановлююче 
значення, що і судові рішення. Різниця лише в тім, 
що до нотаріуса звертаються, коли немає цивіль-
но-правового спору і сторони в добровільному 
порядку мають намір закріпити ті чи інші право-
ві відносини й обставини, що випливають з них, 
гарантувати таким шляхом захист своїх прав і за-
конних інтересів як у даний час, так і на майбутнє» 
[2, с.16].

Діяльність нотаріату є різновидом правозас-
тосовчої, юрисдикційної діяльності, зачіпає най-
більш важливі і істотні аспекти здійснення прав 
фізичними і юридичними особами і тому має здій-
снюватися в процесуальній формі, що забезпечує 
єдність і адекватність правового змісту і юридич-
ної форми договору чи іншої юридично значущої 
дії; виявлення дійсного волевиявлення сторін; ба-
ланс публічних і приватних інтересів.

Відносини, що виникають у зв’язку зі здій-
сненням нотаріальної діяльності між нотаріусами 
і заінтересованими у вчиненні нотаріальних дій 
особами з приводу посвідчення юридичних фак-
тів (угод), прийняття заходів до охорони спадково-
го майна, видачі свідоцтв про право на спадщину 
й іншого за своїм характером є процесуальними, 
спрямованими на вирішення матеріально-право-
вих питань, віднесених до його компетенції (тобто 
нотаріальної справи).

Прийняттю нотаріусом рішення передує вста-
новлення кола фактів, передбачених підлягаючої 
застосуванню в даному випадку нормою; збирання, 
вивчення й оцінка документів – доказів у справі; 
перевірка відповідності вчинених дій вимогам за-
кону і дійсним намірам сторін і ін. Нотаріат здій-
снює такі процесуальні дії, як прийняття докумен-
тів від громадян і юридичних осіб, визначення їх 
належності і допустимості для вчинення нотаріаль-
ної дії, витребування додаткових документів, пові-
домлення заінтересованих осіб і ін. За наявності 
підстав можлива відмова у вчиненні нотаріальної 
дії, її відкладення, зупинення і т.д.

Як бачимо, нотаріальна діяльність передбачає 
досить велике коло юридичних дій, здійснюваних у 
рамках нотаріального провадження з приводу роз-
гляду і вирішення конкретної нотаріальної справи.

Для діяльності органів нотаріату так само, як і 
для цивільного судочинства, визначальне значення 
мають процесуальні норми, що забезпечують пра-
вильний та своєчасний розгляд справи. Порушення 
цих норм унеможливлює виконання тих завдань, 
що покладені на нотаріальні органи. Все це зумов-
лює необхідність дослідження поняття та змісту 
вимог нотаріальної процесуальної форми.

У процесуальній літературі надаються різні 
визначення процесуальної форми. Так, вона ви-
значається як послідовний, визначений нормами 
цивільного процесуального права порядок, що 
мають проходити розгляд та вирішення цивільної 

справи [3, с.12]; як умови та послідовність прова-
дження окремих процесуальних дій та прийняття 
рішень [4, с.9]; як чітко та детально встановлені 
законом умови вчинення процесуальних дій, їх по-
слідовність та порядок оформлення, а отже, умо-
ви виникнення, зміни чи припинення відповідних 
правовідносин [5, с.16]. В.В.Комаров визначає про-
цесуальну форму як елемент методу цивільного 
процесуального регулювання [6, с.40].

Представляється, що ототожнення процесуаль-
ної форми в цілому з порядком здійснення проце-
суальної діяльності не є виправданим, оскільки у 
такому випадку відбувається ототожнення проце-
суальної форми із самим процесом. Що стосуєть-
ся кваліфікації цивільної процесуальної форми як 
елементу методу цивільного процесуального права, 
то слід погодитись із висловленим у юридичній лі-
тературі твердженням, що процесуальна форма не 
охоплює весь зміст методу правового регулювання 
цивільних процесуальних правовідносин [6, с.41].

На нашу думку, процесуальна форма – це су-
купність сформульованих у процесуальних нормах 
вимог, що ставляться до вчинення будь-якої проце-
суальної дії будь-яким суб`єктом процесу.

Конститутивними ознаками процесуальної 
форми як юридичної категорії є законодавчо за-
кріплені вимоги, відповідно до яких: а) порядок 
розгляду та вирішення справ заздалегідь встанов-
лений процесуальними нормами; б) особи, що є 
учасниками процесу, наділяються процесуальними 
правами, і, зокрема, правом брати участь при роз-
гляді справи; в) правозастосовчий акт, що фіксує 
результати розгляду справи, має ґрунтуватися на 
фактичних даних, підтверджених доказами, що пе-
редбачені процесуальним законом [7, с.5].

Більшість вчених вважають, що процесуальна 
форма є властивою тільки для судочинства, судо-
вої діяльності, та є ознакою, що дозволяє відрізня-
ти останню від інших форм державної діяльності 
[8, с. 123, 9, с. 49]. Поряд з тим інші автори ствер-
джують, що у процесуальній формі здійснюється 
не тільки правозастосовчі, а взагалі будь-яка ді-
яльність щодо реалізації норм права [10, с. 220, 
11, с. 12].

Правильною представляється думка, згідно 
якої захист та охорона цивільних прав несудовими 
органами, зокрема нотаріатом, також може здій-
снюватися у процесуальній формі [12, с. 145, 13, с. 
121]. При цьому процесуальна форма конституює 
правозастосовчу діяльність як особливу форму за-
стосування права, як юридичний процес і містить 
систему правових гарантій, що забезпечують пра-
вильний та своєчасний розгляд юридичної справи. 
Порушення вимог процесуальної форми неминуче 
тягне за собою недоліки правозастосовчого акту 
відповідного компетентного органу.

Що ж стосується нотаріальної процесуальної 
форми, то вона характеризується вимогами, серед 
яких є спільні із вимогами цивільної процесуаль-
ної форми і такі, що дозволяють простежувати спе-
цифічність нотаріальної діяльності на відміну від 
судової.
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Вимоги нотаріальної процесуальної форми, що 
є тими самими, що і вимоги цивільної процесуаль-
ної форми, наступні.

Нотаріальні процесуальні норми містять пере-
лік осіб, що можуть брати участь у нотаріальному 
процесі. Ніхто, крім осіб, передбачених законом, 
не може стати учасником нотаріального процесу. 
Кожний учасник нотаріального процесу має влас-
ний правовий статус.

В межах нотаріального процесу припустимі 
лише дії, передбачені процесуальними нормами. 
При цьому кожний учасник нотаріального проце-
су може вчинювати тільки ті дії, що випливають зі 
змісту його правосуб`єктності. Вчинення дій, які 
за законом може і зобов`язаний вчинювати інший 
учасник процесу, тягне за собою визнання таких дій 
недійсними. Наприклад, відповідно до ст. 4 Закону 
«Про нотаріат» нотаріус у нотаріальному процесі 
має право витребувати від підприємств, установ та 
організацій відомості та документи, необхідні для 
вчинення нотаріальної дії тощо. Згідно ст. 9 Закону 
нотаріус або посадова виконкому органу місцевого 
самоврядування, які вчиняють нотаріальні дії, не 
вправі вчиняти нотарільні дії на своє ім`я і від сво-
го імені, на ім`я і від імені свого чоловіка чи своєї 
дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, 
онуків, діда, баби, братів, сестер), а також на ім’я 
і від імені працівників даної нотаріальної конто-
ри, працівників, що перебувають у трудових від-
носинах з приватним нотаріусом, або працівників 
даного виконавчого комітету. Посадові особи ви-
конавчих комітетів не вправі вчиняти нотаріальні 
дії також на ім’я і від імені даного виконавчого ко-
мітету. У зазначених випадках нотаріальні дії вчи-
няються в будь-якій іншій державній нотаріальній 
конторі, у приватного нотаріуса чи у виконавчому 
комітеті іншого органу місцевого самоврядування. 
Нотаріальні дії, вчинені з порушенням встановле-
них цією статтею правил, є недійсними.

Нотаріальний процес характеризується стро-
ковістю, а нотаріальні дії здійснюються послідов-
но. Так, відповідно до ст. 42 Закону нотаріаль-
ні дії вчинюються за загальним правилом після 
пред`явлення всіх необхідних документів. Ця ж 
стаття передбачає строк, протягом якого нотаріаль-
не провадження у справі може бути відкладене або 
зупинене. Частина 2 ст. 65 закону регулює вчинен-
ня дій у певній послідовності: так, про припинення 
охорони спадкового майна державний нотаріус за 
місцем відкриття спадщини попередньо повідо-
мляє спадкоємців, а у випадку переходу майна за 
правом спадкування до держави – відповідні фі-
нансові установи. На підставі ст. 84 Закону видачі 
свідоцтва про передачу заяви передує пересилка 
заяви адресатові та отримання відомостей про вру-
чення.

Нотаріальний процес відбувається стадійно. 
При вчиненні конкретної нотаріальної дії можна 
вирізнити наступні стадії: порушення нотаріаль-
ного процесу; підготовка до вчинення нотаріальної 
дії; розгляд нотаріальної дії по суті та постановлян-
ня нотаріального акту.

Зміст, порядок і послідовність вчинення будь-
якої нотаріальної процесуальної дії чітко визна-
чається законом. Наприклад, відповідно до ст. 54 
Закону нотаріуси при посвідченні правочинів пере-
віряють, чи відповідає зміст посвідчуваного ними 
правочину вимогам закону та дійсним намірам 
сторін. Стаття 63 Закону передбачає, що нотаріус, 
який отримав від спадкоємців повідомлення про 
відкриття спадщини, зобов`язаний повідомити про 
це тим спадкоємцям, місце проживання або роботи 
яких йому відомі. Нотаріус може також зробити ви-
клик спадкоємців шляхом прилюдного оголошення 
або повідомлення про це у печаті.

Нотаріальні дії підлягають процесуально-доку-
ментальному оформленню. Статті 48 та 89 Закону 
встановлюють перелік нотаріальних актів – доку-
ментів, що фіксують застосування норм матеріаль-
ного права (посвідчувальні написи, виконавчі на-
писи, свідоцтва), а ст. 49 передбачає постановляння 
іншого за своїм правовим характером документу, 
що фіксує відсутність умов для застосування норм 
матеріального права і неможливість виникнення 
або припинення нотаріального процесу з цієї при-
чини, – постанови про відмову у вчиненні нотарі-
альної дії. 

Розглянуті вимоги нотаріальної процесуальної 
форми підкреслюють її деяку подібність до цивіль-
ної процесуальної форми, зумовлену близькістю 
таких інститутів цивільної юрисдикції, як суд та 
нотаріат та спільністю їх завдань.

Разом з тим нотаріальна процесуальна форма 
володіє низкою особливостей, зумовлених відсут-
ністю факту порушення права й тим, що предметом 
нотаріальної діяльності є безспірні справи. 

Так, для порушення нотаріального процесу від 
заінтересованої особи не вимагається подання акту 
– документу, аналогічного позовній заяві, який міс-
тив би будь-яку вимогу до іншої особи (відповіда-
ча). нотаріальне провадження володіє однобічним 
характером і не підкорено принципу змагальності. 
Попри те, що особа, заінтересована у вчиненні но-
таріальної дії, зобов`язана надати докази наявності 
певних юридичних фактів, передбачених законом 
(наприклад, права власності, смерті спадкодавця 
тощо), а нотаріальний орган керує процесом і вжи-
ває заходів для повного з`ясування дійсних обста-
вин справи і прийняття правильного рішення (ст. 
4, 46, 55, 58, 68 Закону та ін.), все ж принципу зма-
гальності у нотаріальному процесі немає, оскільки 
серед суб`єктів нотаріального процесу немає сто-
рін з протилежними, суперечливими інтересами.

Хоча предметом нотаріальної діяльності є без-
спірні цивільні матеріальні правовідносини, не ви-
ключено, що їх суб`єктами можуть бути не тільки 
заявники (ініціатори нотаріального процесу), але 
й інші особи, права та законні інтереси яких мо-
жуть зачіпатися у результаті вчинення тієї чи іншої 
нотаріальної дії. У зв`язку з цим нотаріальна про-
цесуальна форма передбачає наявність інституту 
обов`язкової участі заінтересованих осіб, що не є 
ініціаторами нотаріального процесу, – свого роду 
процесуальний засіб попередження загрози пору-
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шення прав осіб, інтереси яких можуть зачіпати-
ся вчиненням нотаріальної дії та підтвердженням 
прав заявника (наприклад, ст. 63, 71 Закону). У 
протилежному випадку нотаріальне провадження 
не виконувало б своєї превентивної функції, тобто 
не забезпечувало б неможливості виникнення спо-
ру з приводу даного факту чи права.

Особливістю нотаріальної процесуальної форми, 
на відміну від цивільної процесуальної, є також те, 
що вона розрахована на встановлення юридичних 
фактів, як правило, на підставі письмових доказів. 

Заключний акт нотаріального провадження не 
набуває якості виключності, на відміну від судово-
го рішення. Підтверджений нотаріальним органом 
юридичний факт та суб’єктивні права, що виника-
ють на цій підставі, визнаються лише доти, доки не 
існує спору про такий факт або такі права. Нотарі-
альний акт може бути оспорений у позовній формі 
судового процесу у тих випадках, коли заінтересо-
вані особи вважають, що існують підстави для ви-
знання його недійсним або що є незаконними вчи-
нена нотаріальна дія чи відмова у вчиненні такої 
нотаріальної дії.

Нарешті, специфіка нотаріальної процесуаль-
ної форми полягає у тому, що в її межах здійсню-
ється застосування не санкції, а диспозиції норми 
права. 

Таким чином, нотаріат як галузь юстиції по сво-
їй правовій природі і сутнісних характеристиках 
тяжіє до судової влади і сприяє досягненню задач 
правосуддя, що дозволяє характеризувати його як 
інститут попереджувального правосуддя.

Обов’язок держави по захисту прав громадян 
зводиться не тільки до відновлення чи визнання 
порушених або оскаржених прав, але і до недопу-
щення їх чи порушення чи оспорювання.

Нотаріальна діяльність має превентивний (по-
переджувальний) характер, захищаючи права і за-
конні інтереси громадян від можливих порушень у 
майбутньому, надаючи нотаріальним документам 
безспірний характер. Правочин, засвідчений в но-
таріальному порядку, гарантує набувача прав від 
усяких несподіванок, є правомірним і стійким. Пре-
вентивна роль нотаріату проявляється при здійснен-
ні нотаріальних дій, при відмові в їх здійсненні, при 
роз’ясненні сторонам наслідків вчинених дій.

Таким чином, інституту нотаріату в право-
вій державі приділяється одна з ключових ролей 
не тільки в наданні правової допомоги фізичним, 
юридичним особам і в забезпеченні їхньої право-
вої безпеки, але й у запобіганні споров між учас-
никами договірних відносин. Участь нотаріуса при 
розробці умов правочину перед його практичним 
виконанням дозволяє уникнути виникнення споров 
про право між сторонами нотаріально посвідченої 
угоди, а також робить їх відносини більш стабіль-
ними і передбачуваними, особливо в умовах ринку. 
Участь нотаріуса дозволяє забезпечити кожну зі 
сторін правочину правовим захистом уже на стадії 
оформлення права і договору, у той час як судовий 
захист може знадобитися пізніше, на стадії спору.

Судова і нотаріальна діяльність володіють низ-

кою загальних рис, наявність яких дозволяє гово-
рити про існування своєрідної логічної й ефектив-
ної системи по захисту прав і законних інтересів 
учасників цивільного обороту, в межах якої ніякої 
чи конкуренції чи заміни однієї ланки іншою не 
відбувається. Більш того, наявність інституту нота-
ріату сприяє значному зниженню навантаження на 
судову систему.

Отже, і для правосуддя, і для нотаріату існує за-
гальна мета – забезпечення захисту прав громадян 
і юридичних осіб. І суддя, і нотаріус діють від імені 
держави, реалізують владні повноваження. При-
сутність нотаріуса в цивільно-правових відносинах 
як представника державної влади полягає в тім, що 
він покликаний, по-перше, реалізувати державну 
функцію по охороні і захисту прав, не допускаючи 
їхнього порушення, і, по-друге, надати цивільно-
правовим відносинам законний, стабільний, без-
конфліктний і передбачуваний характер. І суддя, і 
нотаріус при здійсненні своїх функцій в однаковій 
мірі повинні бути незалежні і від держави, і від 
учасників процесу. Цей факт, у свою чергу, обумов-
лює такі принципи діяльності судді і нотаріуса, як 
об’єктивність, неупередженість, підкорення тільки 
закону і неприпустимість втручання в їх професій-
ну діяльність.

Судова реформа спрямована на забезпечення 
розгляду всіх справ, віднесених до судової підвідо-
мчості. Рішення цієї задачі, зокрема, може здійсню-
ватися шляхом розвитку такої несудової юрисдик-
ції, як нотаріат, і більш повного використання його 
позитивного потенціалу у сфері цивільних право-
відносин.

Взаємодія нотаріату із судовою системою вияв-
ляється в наступних аспектах.

По-перше, за допомогою здійснення нотаріаль-
ної діяльності виключається необхідність звернен-
ня в суд і порушення цивільного процесу, а саме:

– шляхом забезпечення законності, з’ясування 
дійсного волевиявлення сторін, унаслідок чого уго-
ді надається безконфліктний характер і виключа-
ється в майбутньому виникнення спору про право, 
що випливає з такої угоди;

– шляхом безпосереднього захисту цивільних 
прав за допомогою вчинення виконавчого напису, 
посвідчення несплати чеків, вчинення протестів 
векселів і ін.

По-друге, нотаріальна форма забезпечує до-
казову силу правам, фактам і документам, що по-
легшує при необхідності в наступному процес 
розгляду і вирішення цивільних справ у суді, вста-
новлення фактів, що входять у предмет доказуван-
ня по даній справі.

Щоб укладення будь-якого договору вважалося 
законним, необхідно обов’язкове дотримання де-
кількох передумов: не повинні викликати сумнівів 
дійсність підписів сторін договору, їх дієздатність, 
час і місце укладення договору; умови правочинів, 
що укладаються, не повинні суперечити вимогам за-
кону; мають бути забезпечені свобода волевиявлен-
ня при правочинах і відповідність сформульованих 
у договорі положень дійсним намірам сторін, чим 
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охороняються права й інтереси і гарантується неза-
лежність навіть більш економічно слабкої сторони.

Контроль за наявністю всіх зазначених елемен-
тів має здійснюватися особою, що заслуговує до-
віри, не зв’язаною з сторонами правочину, яка при 
необхідності може сприяти сторонам в оформленні 
договору, що відповідає всім перерахованим вище 
вимогам. Реалізація цих цілей і складає зміст нота-
ріальної діяльності.

Довіра цивільного обороту до нотаріальних 
документів і дій ґрунтується на двох моментах: а) 
нотаріус – посадова особа з державними контроль-
ними функціями, і сама участь такої особи в скла-
данні документа дає суспільству гарантію проти 
зловживань, тим більше, що за законом на нотарі-
уса покладений обов’язок здійснювати контроль за 
законністю вчинених нотаріальних дій; б) нотаріус 
у межах своїх повноважень – фахівець, особа ком-
петентна, отже, і договори, укладені в нотаріаль-
них органах, є правильними і за своєю формою, і 
по суті. Це щонайкраще забезпечує права сторін, а 
разом з тим максимально затверджується авторитет 
держави як інституту, що є гарантом захисту закон-
них прав і інтересів фізичних та юридичних осіб.

Перший момент є більш важливим у цивіль-
ному обороті з урахуванням того, що закон іноді 
вимагає обов’язкового нотаріального посвідчення 
визначених договорів. Разом з тим законодавство 
покладає на нотаріат обов’язок сприяти громадя-
нам, підприємствам, установам, організаціям у 
здійсненні їх прав і законних інтересів таким чи-
ном, щоб їх юридична необізнаність не могла бути 
використана їм на шкоду.

Другий момент пов’язаний з оформленням вчи-
нюваних нотаріальних дій. Розробка форми нотарі-
альних документів – результат не тільки і не стіль-
ки вказівок законодавця, а багаторічної практики 
нотаріату, що відповідає потребам суспільства. Уся 
розмаїтість цивільно-правових документів прохо-
дить через нотаріат, і абсолютно природно, що тут 
у зв’язку з життєвими потребами розробляються 
нові, найбільш доцільні форми документів, задо-
вольняючі потреби цивільного обороту.

Нотаріат значно полегшує встановлення об-
ставин справи в судовій процедурі, оскільки юри-
дична чинність виданих нотаріусом документів 
надзвичайно висока. І хоча закон не дає переваг 
ніяким доказам (згідно цивільного процесуаль-
ного законодавства України), проте нотаріальні 

документи мають визначені особливості. Вони 
об’єктивно викликають довіру в суду, оскільки ви-
дані незалежною, безсторонньою, компетентною 
особою, не зацікавленою у результаті спору. І якщо 
можна заперечувати показання одних свідків за до-
помогою показань інших, то більшість нотаріально 
оформлених документів можна оспорювати тільки 
шляхом пред’явлення відповідного позову, напри-
клад, про визнання недійсним заповіту, свідоцтва, 
договору і т.п.

По-третє, інший аспект взаємодії суду та нота-
ріату проявляється у тому, що законна сила нота-
ріальних актів може бути оспорена у судовому по-
рядку, оскільки саме суд є єдиним органом, який 
може винести рішення про законність чи незакон-
ність нотаріальної дії.

висновки. Нотаріат є інститутом, що забез-
печує охорону та захист прав і законних інтересів 
громадян та юридичних осіб шляхом вчинення но-
таріальних дій від імені держави. Діяльність нота-
ріату має певну спільність з діяльністю інших орга-
нів цивільної юрисдикції. Разом з тим нотаріальна 
форма охорони і захисту відрізняється від інших 
форм. Органи нотаріату здійснюють тільки їм влас-
тиві функції, мають власні завдання і специфічний 
предмет нотаріальної діяльності.

Діяльність нотаріату є різновидом правозас-
тосовчої, юрисдикційної діяльності, зачіпає най-
більш важливі і істотні аспекти здійснення прав 
фізичними і юридичними особами і тому має здій-
снюватися в процесуальній формі, що забезпечує 
єдність і адекватність правового змісту і юридич-
ної форми договору чи іншої юридично значущої 
дії; виявлення дійсного волевиявлення сторін; ба-
ланс публічних і приватних інтересів. Нотаріальна 
процесуальна форма характеризується вимогами, 
серед яких є спільні із вимогами цивільної проце-
суальної форми, і такі, що дозволяють простежити 
специфічність нотаріальної діяльності на відміну 
від судової.

Таким чином, в основу характеристики нотарі-
ату як інституту превентивного правосуддя покла-
дене розуміння нотаріату як органа, покликаного 
не здійснювати судові функції, а сприяти досяг-
ненню задач правосуддя і запобігати виникненню 
судових спорів за допомогою попередження по-
рушення цивільних прав і інтересів, забезпечення 
їхньої належної реалізації, що можна назвати пре-
вентивним захистом.
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ЦК Україна в порівнянні зі старим ЦК УРСР 
значно розширив предмет договору дарування та 
його правове регулювання, включивши до нього 
майнові права та право вимоги. Разом з тим, як за-
значається у фаховій літературі та дослідивши її, 
договір дарування корпоративних прав має ряд сво-
їх особливостей, які зумовлені: 1) корпоративними 
правами як предметом договору та їх правовою 
природою; 2) правовим становищем дарувальни-
ка як володільця цих прав; 3) формою закріплення 
корпоративних прав [1, 150]. 

Чи обмежується законодавством предмет дого-
вору дарування? Враховуючи зміни до ЦК України, 
можна сказати, що обмежень щодо розпорядження 
корпоративними правами шляхом укладення до-
говору дарування не має. Між тим не всі науковці 
з цим погоджуються. На думку С.О. Почтарьова, 
предметом договору дарування можуть бути лише 
ті корпоративні права, які: 1) не заборонені в обо-
роті законом чи статутними документами; 2) мають 
майновий характер і передбачають вигоду у вигля-
ді майнових прав чи майнових вимог; 3) належали 
особі і не пов’язані з її особистими властивостями 
[1, 150]. Іменні та привілейовані цінні папери за 
своїм правовим режимом предметом договору да-
рування бути не можуть [1, 84]. 

Змушені не погодитися з автором. Оскільки, по-
перше, як за законодавством України корпоративних 
прав, які виключені з обороту, не має. Щодо мож-
ливого їх обмеження в обороті шляхом закріплення 
певних обмежувальних локальних норм в статуті, то 
така імовірність можлива. Але тут знову ж таки йде 

мова не про неможливість відчуження корпоратив-
них прав взагалі, а про врахування певних процедур 
при їх відчуженні (наприклад, право переважної ку-
півлі іншим акціонером, учасником товариства). 

По-друге, корпоративні права мають комплек-
сний характер (включають в себе майнові, органі-
заційні, немайнові права). І ми цю думку відстоює-
мо, оскільки, по-окремо відчужуватися не можуть, 
бо не можуть бути розщеплені. Тому, вести мову 
про те, що корпоративні права, які мають майновий 
характер, є предметом договору дарування, а кор-
поративні права, які носять немайновий характер, 
не можуть бути договором дарування – некоректно. 

По-третє, правовий режим привілейованої акції 
обумовлює характер та зміст корпоративних прав, 
що нею посвідчуються. Привілейовані акції по від-
ношенню до простих акцій не мають певних яких-
небудь додаткових обмежень (в тому числі щодо 
можливості бути предметом правочину щодо на-
буття або припинення корпоративних прав).

У відповідності до ЦК України дарунком мо-
жуть бути майнові права, якими дарувальник во-
лодіє або які можуть виникнути у нього в майбут-
ньому (ч.2 ст.718). Сформулювавши положення 
про предмет договору дарування, законодавець ви-
користав термін «майнові права», що при обмеже-
ному варіанті тлумачення призводить до звуження 
сфери використання договору дарування. Разом з 
тим корпоративним законодавством передача част-
ки (акції) на безоплатній основі не заборонена. 

Договір дарування за загальним правилом 
може укладатися як в письмовій так і в усній фор-
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мі. Ст.719 ЦК України містить ряд правил щодо 
окремих видів майна. Зокрема, договір дарування 
майнового права та договір дарування з обов’язком 
передати дарунок у майбутньому укладається у 
письмовій формі. У разі недодержання цієї форми 
договір є нікчемним (ч.3 ст.719 ЦКУ). Хоча окремої 
норми щодо договору дарування корпоративних 
прав не передбачено, згадана норма регулює най-
ближчі за своїм змістом правовідносини – майно-
ві правовідносини. У зв’язку з вище наведеними 
причинами на практиці відчуження корпоративних 
прав за усним договором не допускається. Інше 
питання: якою повинна бути письмова форма до-
говору – простою письмовою чи ускладненою. В 
літературі висловлюються різні думки. Одні вва-
жають, що договори дарування акцій повинні в 
обов’язковому порядку засвідчуватися нотаріаль-
но, оскільки вони є найбільш заперечними [2, 88]. 
Але більшість не є такими категоричними і допус-
кають письмову форму. 

Детальніше слід розглянути п. 5 ст. 719 ЦК 
України, у відповідності до якого дарування ва-
лютних цінностей на суму, що перевищує 50 нео-
податкованих мінімумів доходів громадян (понад 
850 грн), укладається у письмовій формі й підлягає 
нотаріальному посвідченню. В даній нормі нічого 
не зазначається про цінні папери. Ані Закон Украї-
ни «Про акціонерні товариства», ані Закон України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» акції до ва-
лютних цінностей не відносять. Разом з тим у від-
повідності до Декрету Кабінету Міністрів України 
«Про систему валютного регулювання і валютного 
контролю» цінний папір належить до валютних 
цінностей [3]. В результаті на практиці часто ви-
никали суперечливі ситуації. Чи підлягає договір 
дарування акцій на суму більше ніж п’ятдесят нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян нота-
ріальному посвідченню? Для відповіді на це за-
питання необхідно більш детально проаналізувати 
вище зазначений Декрет. Для нас важливе значення 
в даному випадку повинно має не сама акція як цін-
ний папір, а договір дарування. 

ЦК України закріплює нотаріально засвідче-
ну форму договору дарування не через специфіку 
предмету даного правочину, а через специфіку до-
говору дарування. Договір дарування з точки зору 
Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему 
валютного регулювання і валютного контролю» є 
операцією. У відповідності до норм того ж декре-
ту операції, пов’язані з переходом права власнос-
ті на валютні цінності, за винятком операцій, що 
здійснюються між резидентами у валюті України 
(мається на увазі як власне валюта України, так і 
платіжні документи та інші цінні папери, виражені 
у валюті України) [3].

Оскільки, договір дарування є правочином без-
оплатним, то частина даного формулювання «що 
здійснюється у валюті України» нас не цікавить. 
При аналізі іншої частини норми робимо висновок, 
що договір дарування укладений між дарувальни-
ком і обдаровуваним, які зареєстровані в Украї-
ні – нотаріального засвідчення не вимагається. У 

випадку, якщо одна із сторін договору дарування є 
іноземцем (нерезидентом), то такий договір необ-
хідно нотаріально засвідчувати. Чи є такий стан 
правового регулювання логічним та справедли-
вим? Зрозумілою є позиція законодавця, коли він 
вимагає ускладненої форми укладення договору 
відчуження певних цінностей понад встановлену 
суму (в даному випадку понад 850 грн.), оскільки 
держава приділяє особливу увагу валютному ре-
гулюванню і переміщенню валютних цінностей. 
Зрозумілою також є його позиція, коли, наприклад, 
іноземцю забороняється мати у власності земель-
ну ділянку сільськогосподарського призначення, 
адже земля є загально народним багатством. Але 
з вище зазначеного системного тлумачення норм 
валютного та корпоративного законодавства не-
доцільним є застосування різної форми договору 
дарування за критерієм місця знаходження однієї 
із сторін договору. Адже корпоративні права так 
чи інакше підлягають подальшій реєстрації. Тобто 
факт припинення корпоративних прав у однієї осо-
би та набуття їх іншою стає відомим та фіксується. 
А тому, видається, окремого нотаріального засвід-
чення договору відчуження корпоративних прав у 
випадку, якщо один із контрагентів нерезидент, є 
недоцільним. 

За договором дарування момент виникнення 
права власності на дарунок пов’язується з його 
переданням і прийняттям обдаровуваним (ст. 722 
ЦКУ). Крім того ч.4 ст.722 ЦК України закріплює, 
що прийняття обдаровуваним документів, які по-
свідчують право власності на річ, інших докумен-
тів, які посвідчують належність дарувальникові 
предмета договору, або символів (ключів, макетів 
тощо) є прийняттям дарунку. Корпоративні права, 
що випливають з акції підтверджуються випискою 
з реєстру акціонерів. Учаснику ТОВ, який повніс-
тю вніс свій вклад, видається свідоцтво товариства 
(ч.4 ст.52 Закону України «Про господарські това-
риства»). Чи може передання від дарувальника до 
обдаровуваного виписки з реєстру акціонерів або 
свідоцтва товариства свідчити про перехід права 
власності на корпоративні права? Актуальності 
даному питанню додає той факт, що вище згадані 
норми на відміну від аналогічної норми про дого-
вори міни (ч.4 ст.715 ЦКУ) має імперативний ха-
рактер. Адже це може призводити до виникнення 
певних спорів на практиці у зв’язку з наступним. 
У ч. 3 ст.5 Закону України «Про Національну де-
позитарну систему та особливості електронного 
обігу цінних паперів в Україні» закріплено, що 
право власності на цінні папери, випущені в бездо-
кументарній формі, переходить до нового власника 
з моменту зарахування цінних паперів на рахунок 
власника у зберігача [4]. 

Новий власник в повній мірі може реалізовува-
ти всі правомочності (право користування, право 
володіння, право розпорядження), які передбачені 
правовим титулом власності, лише: 1) що стосу-
ється частки в юридичних особах корпоративного 
типу – після державної реєстрації змін до установ-
чих документів у відповідності до Закону України 
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«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фі-
зичних осіб – підприємців»; 2) щодо АТ – після ре-
єстрації змін в реєстрі акціонерів. Тому норма про 
перехід права власності за договором дарування до 
дарування акції застосовуватися не може і переда-
ча виписки з реєстру жодних правових наслідків не 
породжуватиме. 

Фактично, на сьогодні існує невирішена су-
перечність норми ч. 1 і 4 ст. 722 ЦК України та ч. 
3 ст. 5 Закону України «Про Національну депози-
тарну систему та особливості електронного обігу 
цінних паперів в Україні» і норм, що регулюють 
перехід права власності на набуття корпоративних 
прав у інших господарських товариствах, приват-
них підприємствах [4]. Така суперечність призво-
дить і призводитиме до постійних корпоративних 
спорів, оскільки обидві норми мають імператив-
ний характер. На нашу думку, дану проблему 
можна вирішити наступним шляхом, і виходячи 
з наступного. Щодо набуття права власності на 
частку, акції та корпоративні права, які ними опо-
середковуються, застосовуватися повинні поло-
ження спеціального законодавства, тобто Закону 
України «Про Національну депозитарну систему 
та особливості електронного обігу цінних папе-
рів в Україні», Закону України «Про господарські 
товариства». Нівелювання пріоритету згаданих 

норм перед нормами ЦК України у регулюванні 
одних і тих же правовідносин призвело б до ні в 
чому необґрунтованого виключення із загального 
правила, яке застосовується до правочинів щодо 
набуття та припинення корпоративних прав. Фак-
тично воно суперечило б всій системі правових 
норм, які в сукупності складають корпоративне 
законодавство. Тому необхідно змінювати ст.722 
ЦК України. Яким чином? Звичайно, пов’язування 
зміни власника з моментом прийняття дарунка 
чи прийняття обдаровуваним документів, які по-
свідчують право власності на річ не варто. Адже 
предметом договору дарування можуть бути не 
тільки корпоративні права, але й інші види майна. 
Тому, вважаємо, виходом з ситуації могла б ста-
ти відміна імперативності норми ч.1 і 4 ст.722 ЦК 
України. А праві норми, на нашу думку, слід було 
б сформулювати наступним чином. Частину 1 ст. 
722 ЦК України: «Право власності обдаровувано-
го на дарунок виникає з моменту його прийняття, 
якщо інше не встановлено законом»; частину 4 ст. 
722 ЦК України: «прийняття обдаровуваним до-
кументів, які посвідчують право власності на річ, 
інших документів, які посвідчують належність 
дарувальникові предмета договору, або символів 
(ключів, макетів тощо) є прийняттям дарунку, 
якщо інше не встановлено законом». 
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У статті розглядається правовий режим нерухомості як спеціальний правовий режим об’єктів цивільних прав, ви-
окремлюються складові правового режиму житла та обґрунтовується наявність системи правових засобів, які характери-
зують особливості його змісту за умов, що власником виступає фізична особа.

Ключові слова: правовий режим, правовий режим нерухомості, право власності, фізична особа.

В статье рассматривается правовой режим недвижимости как специальный правовой режим объектов гражданских 
прав, выделяются составные правового режима жилья и обосновывается наличие системы правовых средств, которые 
характеризуют особенности его содержания при условии, когда собственником выступает физическое лицо. 

Ключевые слова: правовой режим, правовой режим недвижимости, право собственности, физическое лицо.

This article examines the real estate legal regime as a special legal regime of the civil rights object, the components of the 
housing legal regime are being distinguished and the presence of the system of legal means is being motivated, which charac-
terize the specialties of its content under the condition that the private person is being an owner. 

Key words: real estate legal regime, special legal regime of the civil rights object, right of property, private person.

постановка проблеми. В умовах динаміч-
ного розвитку суспільних відносин у житловій 
сфері та усвідомлення цінності житла як об’єкта, 
за допомогою якого задовольняється житлова по-
треба людини, виникає необхідність визначити 
сутність правового режиму житла як об’єкта пра-
ва власності. Підняття рівня теоретичної розроб-
ки окремих положень щодо змісту та визначен-
ня окремих складових правової характеристики 
житла як виду нерухомості забезпечить вдоско-
налення правих механізмів регулювання відно-
син з житлом, як об’єкта, що має особливості 
правового режиму за умов, що право власності 
на нього належить фізичній особі.

Метою цієї статті є визначення сутності та 
змісту спеціального правового режиму, що вста-
новлений відносно нерухомості, визначення осо-
бливостей правового режиму житла, які регламен-
товані для власника – фізичної особи.

викладення основного матеріалу. Категорія 
«правовий режим» доволі часто вживається у тео-
ретичних дослідженнях, як така, що окреслює зміст 
та спрямованість спеціальних правових засобів, 
які використовуються для регулювання суспіль-
них відносин у різних сферах життя. Як зазначає 
П. Богуцький сутність правового режиму поля-
гає у нормативному визначенні правил поведінки 
суб’єктів суспільних відносин, які дозволяють до-
сягти певної соціально обумовленої та значущої 
для них мети [1, с.320]. У межах загальнодозвіль-
ного типу правового регулювання нормами цивіль-
ного права можливості учасника правовідносин 
регламентуються на підставі відповідної правової 
характеристики об’єкта права шляхом встановлен-
ня загального чи спеціального правового режиму, 
які відокремлюються за предметом регулювання та 
методами впливу на об’єкт з врахуванням відповід-
них засад здійснення норм права. 

На підставі правового режиму виокремлюєть-
ся система правових засобів реалізації можливос-
тей учасників правовідносин для задоволення їх 
потреб відносно встановленої системи об’єктів 
прав. Враховуючи сутність та значення правового 
режиму об’єкта для формування поведінки учас-
ників правовідносин, його визначають як порядок 
регулювання відносин, який виникає в результаті 
дії комплексу взаємопов’язаних засобів – дозво-
лів, зобов’язувань та заборон, що забезпечують 
володіння, користування та розпорядження при 
здійсненні права власності. Метою встановлення 
правового режиму об’єктів цивільних прав є забез-
печення правового регулювання відповідної сфери 
суспільних відносин, для задоволення потреб їх 
учасників встановленням балансу публічних інтер-
есів суспільства та приватних інтересів осіб, що 
правомірно здійснюють належне їм право. 

У механізмі правового регулювання правовий 
режим нерухомості є спеціальним і розповсюджу-
ється на всі речі, що відносяться до таких об’єктів 
у відповідності до ст.181 ЦК України. Традиційно 
такі об’єкти класифікують виокремлюючи нерухо-
мість за природними властивостями (земельні ді-
лянки) та інші об’єкти, що розташовані на земель-
них ділянках, переміщення яких є неможливим 
без знецінення та зміни їх призначення. Останні 
(будівлі та споруди) створюються людиною, мають 
економічну цінність для суспільства, оскільки здат-
ні забезпечувати відповідні потреби особи. 

Поширення правового режиму нерухомості на 
визначені у законодавстві об’єкти обумовлює здій-
снення права на них із застосуванням відповідних 
засобів регулювання правовідносин з нерухомим 
майном. Особливості правового режиму об’єктів 
нерухомості проявляються як у статичних право-
відносинах (відносини власності та здійснення 
інших речових прав), так і в зобов’язальних або 
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динамічних правовідносинах [2]. Правовий ре-
жим нерухомості, встановлює обсяг і зміст прав та 
обов’язків власників та інших учасників правовід-
носин з володіння, користування та розпорядження 
об’єктом, до нього відносять різні складові елемен-
ти – порядок набуття та припинення права власнос-
ті, порядок реалізації прав та здійснення обов’язків 
власниками, обмеження, вимоги щодо вчинення 
правочинів, розгляду спорів в суді. 

На думку Г. Чикільдіної, правовий режим, крім 
порядку набуття і здійснення прав, також охоплює 
їх захист [3, с.3], А. Жидельова серед елементів 
правового режиму нерухомого майна виокремлює 
також закріплення порядку ліквідації прав на не-
рухомість [4, с. 81], однак інколи порядок набут-
тя і припинення права власності виносять за межі 
правового режиму нерухомості. Крім зазначеного 
до правового режиму нерухомості відносять ре-
гламентацію встановлення зобов’язань, предметом 
яких є нерухомість, за місцем знаходження цього 
майна; набуття права власності на новостворене 
майно або права власності за договором з моменту 
державної реєстрації; встановлення особливого по-
рядку набуття права власності на безхазяйну річ; 
визначення більш тривалих строків набувальної 
давності на нерухоме майно; спеціальні правила 
укладення правочинів з нерухомістю (нотаріальна 
форма) [5, с. 193; 6, с. 272]. Отже в нормах права 
встановлюються такі засоби регулювання відносин 
з нерухомим майном, які не застосовуються для ін-
ших об’єктів прав. Саме вони виражають особли-
вості змісту спеціального правового режиму, тому 
нерухомість виокремлюється як такий об’єкт права 
власності, регулювання правовідносин з яким від-
бувається у особливому порядку, який визначають 
як правовий режим нерухомого майна [7, с. 22]. 

Виходячи із змісту складових та характеру 
правового режиму нерухомості можна віокреми-
ти житло, як об’єкт нерухомого майна, який має 
спеціальне призначення – для проживання люди-
ни. Оскільки задовольнити житлову потребу мож-
на лише шляхом користування житлом [8, с. 22], 
йому надається пріоритетне значення серед інших 
об’єктів із спеціальним правовим режимом. Про-
живання у житлі відбувається реалізацією можли-
востей володіти та користуватися ним, що властиво 
лише для фізичної особи, яка задовольняє свої по-
треби у відповідності з призначенням цього об’єкта 
права власності. Реалізація можливості розпоря-
джатися житлом відбувається: укладенням право-
чинів з метою відчуження іншим особам; переда-
чею у тимчасове користування; зміною фактичного 
стану об’єкта внаслідок проведення ремонту або 
перепланування; зміною призначення внаслідок 
переведення у нежитлове приміщення; знищенням 
об’єкта права або відмовою від права власності.

Правовий режим нерухомості, як такий, що 
властивий всім об’єктам даного виду, виступає те-
оретичною підставою для регулювання правовід-
носин у житловій сфері встановленням правового 
режиму житла, що визначає обсяг і зміст прав та 
обов’язків його власників та інших учасників пра-

вовідносин. Він є імперативом для всіх учасників 
правовідносин з житлом, тим не менш, правовий 
режим житла, як об’єкту підвищеної соціальної 
значимості із законодавчо встановленою метою 
створення та використання, має свої особливості, 
коли його власником виступає фізична особа. 

Доцільність пропозиції Л. Лічмана, який вва-
жає можливим використання категорії «право-
вий режим житла» і розглядає його як обсяг прав 
і обов’язків, що поширюється на його власників з 
приводу володіння, користування і розпорядження 
[9, с. 20–22] підкріплена змістом та практикою за-
стосування актів чинного законодавства, адже реа-
лізація володіння, користування та розпорядження 
мають відбуватись виключно на підставі засобів, 
які визначають особливості суб’єктного складу 
відповідних правовідносин, виходячи з призначен-
ня житла. 

Виокремлюючи житло серед інших об’єктів не-
рухомості, С. Бабкін доводить, що характерні озна-
ки правового режиму житла посідають в особливій 
організації його обороту [10, с. 28], а на думку І. 
Манилова до особливостей правового режиму жит-
ла можна віднести встановлення цільового призна-
чення житла; наявність законодавчих установлень з 
приводу прав користування житлом іншими особа-
ми, крім власника; наявність спеціальних вимог з 
приводу визначення частки загального майна спів-
власників у багатоквартирному будинку, а також 
місць загального користування, що розташовані у 
багатоквартирному будинку, які належать кільком 
власникам; наявність спеціальних суб’єктів – жит-
лово-будівельні й житлові кооперативи та кондомі-
ніуми; особливий порядок виникнення права влас-
ності на житло у результаті приватизації [11, с. 6]. 

Житло, як об’єкт нерухомості, має спеціальний 
правовий режим, який можна визначити як систему 
правових норм, які визначають порядок володіння, 
користування та розпорядження: набуття та при-
пинення права власності; регулюють відносини 
здійснення права власності; встановлюють поря-
док реалізації прав та виконання обов’язків влас-
никами; встановлюють обмеження, що пов’язані з 
проживанням фізичних осіб. Специфіка правового 
режиму житла, яке є власністю фізичних осіб, по-
лягає у тому, що встановлюється система правових 
норм, які містять конкретні дозволи та регламенту-
ють обмеження прав у відносинах, які виникають 
між суб’єктами з приводу користування та розпо-
рядження житлом. Отже, нормами права визна-
чаються загальні орієнтири встановленням рамок 
для діяльності – межі здійснення права, які не за-
лежать від волі учасників правовідносин та актів 
застосування права та обмеження як конкретно ви-
значені фактори зменшення обсягу можливостей. 
Враховуючи це, вважаємо, що сутність обмежень, 
які характеризують правовий режим житла, поля-
гає у тому, що на власника покладається обов’язок 
здійснювати або утримуватися від дій, які він міг 
би здійснити виходячи із змісту права, але як учас-
ник правовідносин, у яких реалізується його право 
поруч з іншими суб’єктами, повинен виконувати їх 
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у власних інтересах та інтересах зазначених осіб. 
Таким чином, обмеження забезпечують існування 
системи противаг при здійсненні права власності 
на житло: здійснення можливостей власником узго-
джується з інтересами співвласників, власників ін-
шого житла, членів сім’ї власника та суспільства.

Правовий режим житла визначає зміст та об-
сяг прав і обов’язків його власників закріпленням 
у нормах цивільного та сімейного законодавств. 
Належність житла фізичній особі, обумовлюють 
його особливості, які відображені, зокрема, у ст.ст. 
405, 750, 810-1 ЦК України, ст.ст. 45, 64, 66, 89, 98 
СК України, положеннях розділу ІІІ ЖК України, 
що доповнений главою 4-1, ЖК України, Законах 
України «Про приватизацію державного житлового 
фонду», «Про житлово-комунальні послуги», «Про 
комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайо-
нів) застарілого житлового фонду», «Про забез-
печення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт», «Про охорону дитинства», 
«Про запобігання впливу світової фінансової кри-
зи на розвиток будівельної галузі та житлового 
будівництва», «Про іпотеку», Правилах утриман-
ня жилих будинків та прибудинкових територій, 
Правилах користування приміщеннями житлових 
будинків та інших нормативних актах вітчизняного 
законодавства. 

Відповідні положення зазначених нормативних 
актів закріплюють дозволи, зобов’язування та за-
борони, визначають систему прав, обов’язків та 
обмежень, спрямованих на набуття і припинення 
права власності, ефективну реалізацію володіння, 
користування та розпорядження житлом. Особли-
вості змісту правового режиму житла фізичної осо-
би проявляються вже на етапі набуття права влас-
ності на цей об’єкт, вони полягають у державному 
забезпеченні приватизації житла громадянином, що 
мешкає в ньому як наймач. Таким чином виключно 
для фізичних осіб, встановлюються спеціальні під-
стави набуття та припинення права власності на 
житло: приватизація та можливість реприватизації, 
а також спадкування, договір довічного утримання, 
договір оренди житла з викупом, договір про на-
буття права власності на житло взамін припинення 
права на утримання подружжям чи особами, шлюб 
між якими припинено тощо. 

До правових засобів, що характеризують право-
вий режим житла фізичної особи відносяться об-
меження пов’язані з користуванням житлом – осо-
бистий сервітут; договір про порядок користування 
житлом подружжя; право на користування житлом 
дитиною у випадку скасування усиновлення та не-
можливості передачі її батькам тощо. Члени сім’ї 
власника зберігають особистий сервітут на житло 
у разі переходу права власності на нього до інших 
членів сім’ї. Проживання членів сім’ї колишнього 
власника в житлі нового власника можливе як ви-
ключення із загального правила, лише на підставі 
договору чи судового рішення, в яких необхідно 
встановити його строк, оскільки такі особи втра-
чають особистий сервітут відповідно до п. 4 ч. 1 
ст. 406 ЦК України. Збереження сервітуту колиш-

нього члена сім’ї власника можливе лише при згоді 
власника на його проживання, тому право користу-
вання житлом колишніх членів сім’ї власника, що 
припинили з ним сімейні стосунки, може бути збе-
режено укладенням договору у письмовій формі з 
зазначенням строку, порядку користування житлом 
і участі у витратах з його утримання. 

У відповідності до ст. 45 СК України особа 
не набуває права на проживання у житловому 
приміщенні, в яке поселилася у зв’язку з реє-
страцією шлюбу, що визнаний недійсним. Така 
особа може бути виселеною з житла власника, 
якщо буде доведено, що свідомо приховала на-
явність перешкод до реєстрації шлюбу від другої 
сторони і (або) від органу державної реєстрації 
актів цивільного стану. Однак згідно зі ст. 46 СК 
України за особою, що не знала і не могла знати 
про перешкоди до реєстрації шлюбу, залишаєть-
ся право проживати у такому приміщенні після 
визнання шлюбу недійсним.

 Законодавством визначаються обмеження, що 
пов’язані з розпорядженням житлом окремих кате-
горій фізичних осіб, йдеться про неможливість без 
дозволу органів опіки і піклування укладати дого-
вори з відчуження житла; заборонено відмовлятися 
від належних дитині майнових прав, здійснювати 
поділ, обмін, відчуження житла, у разі позбавлення 
батьків батьківських прав або відібрання дитини 
без позбавлення батьківських прав судом наклада-
ється заборона на відчуження житла дітей.

Фізичні особи – власники житла можуть бути 
позбавлені права користування житлом без позбав-
лення права власності на нього. Зазначене розпо-
всюджується на випадки передачі дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, під 
опіку чи піклування, влаштування в будинки дити-
ни, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будин-
ки сімейного типу та прийомні сім’ї; госпіталізації 
осіб для надання психіатричної допомоги в приму-
совому порядку; виселення того з батьків, хто по-
збавлений батьківських прав, із житла, у якому він 
проживає з дитиною, якщо він має інше житло, у 
яке може поселитися. 

Відповідно до правового режиму житла для фі-
зичних осіб встановлені спеціальні наслідки при-
пинення права власності як результат висновку 
щодо можливості використання житла за призна-
ченням – для проживання. Це стосується регла-
ментації виселення з наданням іншого житла у 
житловому фонді, призначеному для тимчасового 
проживання; надання права на проживання за до-
говором довічного утримання (догляду), іпотеки; 
виселення усіх мешканців житла після прийняття 
рішення про звернення стягнення на передане в 
іпотеку житло. 

Виключно для фізичної особи є характерними 
особливі способи розпорядження житлом – вчи-
нення заповіту з визначенням порядку здійснення 
житлових прав іншими фізичними особами (вста-
новленням особистого сервітуту, заповідального 
відказу). Встановленням у заповіті заповідального 
відказу, власник житла розпоряджається ним по-
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кладанням обов’язку на спадкоємців у спосіб, який 
породжує правонаступництво та обумовлює ви-
никнення зобов’язальних відносин. Оскільки пра-
во вимоги виникає з моменту державної реєстрації 
спадкоємцем права власності на успадковане жит-
ло, прийняття відказу є обмеженням його права, що 
не породжує обов’язків з його утримання для від-
казоодержувача. 

Вважаємо, що коло обмежень, які визначаються 
актами законодавства виключно для фізичної осо-
би, доцільно розширити встановленням обмежен-
ня при укладенні договорів на відчуження кімнат 
у комунальній квартирі та передачу у найм житла 
фізичним особам, які мають тяжку форму хро-
нічного захворювання, в зв’язку з чим не можуть 
проживати у такій квартирі або в одній кімнаті з 
членами своєї сім’ї. Таке обмеження виправдане 
як захід захисту інтересів осіб, що використовують 
для проживання один об’єкт права власності з ме-
тою уникнення негативних наслідків для фізичного 
та психічного здоров’я.

висновки.
1. Призначення житла для проживання фізичної 

особи виокремлює його серед інших об’єктів ци-
вільних прав, відносно яких встановлений спеці-
альний правовий режим. 

Виходячи із поняття правового режиму об’єктів 
цивільних прав, правовим режимом житла є систе-
ма правових норм, які визначають порядок набуття 
та припинення права власності, регулюють відно-
сини здійснення права власності, встановлюють 
порядок реалізації прав та виконання обов’язків 
власниками, а також встановлюють обмеження, 
пов’язані з проживанням фізичних осіб у житлі. 

Таким чином, сутністю правового режиму жит-
ла є нормативне закріплення змісту та обсягу прав 
і обов’язків його власників та осіб, що здійснюють 
право на житло разом з власником житла.

2. Особливості правового режиму житла, влас-
ником якого є фізична особа проявляються як сис-
тема спеціальних: 

- підстав набуття та припинення права власнос-
ті, до яких відноситься: приватизація та репривати-
зація, спадкування, договір довічного утримання, 
договір оренди житла з викупом, договір про на-
буття права власності на житло взамін припинення 
права на утримання подружжям чи особами, шлюб 
між якими припинено; 

- обмежень здійснення права власності (осо-
бистий сервітут, договір про порядок користування 
житлом подружжя, гарантування збереження права 
на житло дитини у випадку відчуження, обміну чи 
поділу житла); 

- наслідків припинення права власності (висе-
лення з наданням іншого житла у житловому фон-
ді, призначеному для тимчасового проживання, 
надання права на проживання за договором дові-
чного утримання, іпотеки; виселення усіх мешкан-
ців житла після прийняття рішення про звернення 
стягнення на передане в іпотеку житло);

- підстав припинення права користування жит-
лом без припинення права власності (виселення 
того з батьків, хто позбавлений батьківських прав, 
з житлового приміщення, у якому він проживає з 
дитиною, якщо буде встановлено, що він має інше 
житло, у яке може поселитися, або ухвалення рі-
шення про примусовий поділ житла чи його при-
мусовий обмін). 
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У сучасних умовах формування суспільства і 
правової держави основним завданням є захист 
прав і свобод людини, його соціальне благополуч-
чя. Особливу актуальність у зв’язку з цим набуває 
надійна охорона і захист інтересів дітей в період їх 
фізичної і розумової незрілості.

Зараз усиновлення є найбільш прийнятною та 
сприятливою формою виховання дітей, які залиши-
лися без піклування батьків. Усиновлена дитина є 
більш захищеною з точки зору права, оскільки при-
рівнюється до біологічних дітей, знаходить бать-
ків, родину, сімейний затишок.

Відповідно до законодавства, як міжнародного, 
і зокрема Конвенції про права дитини, так і наці-
онального, якщо вичерпано всі можливості щодо 
передачі дитини на виховання в сім’ю у державі 
походження, пошук усиновлювачів для неї може 
здійснюватися серед громадян іноземних держав. І 
ця практика в Україні активно проводиться з 90-х 
років минулого століття. Відтоді іноземцями було 
усиновлено близько 20 тисяч дітей – громадян 
України.

За українським законодавством усиновлення – 
це юридичний акт, який є складним за своїм фак-
тичним складом і включає волевиявлення усинов-
лювача (ст. 223 СК України) та рішення суду (ст. 
224 СК України).

Усиновлення дитини здійснюється в її най-
вищих інтересах для забезпечення стабільних і 
гармонійних умов її життя. Поняття «інтереси ди-
тини» вже тривалий час складає предмет різних 
досліджень, але сімейно-правова сутність і значу-
щість інтересів дитини не розкриті й досі. Необхід-
но розрізняти терміни «інтереси в сімейному пра-
ві» та «інтереси дитини». Перше поняття значно 

ширше, оскільки включає й інтереси сім’ї в цілому, 
інтереси окремих членів сім’ї, інтереси подружжя 
тощо. Інтереси дітей – більш вузьке поняття. Спе-
цифіка цих суб’єктів полягає в тому, що діти, які 
мають свої інтереси, не в змозі усвідомити свої по-
треби [6, с. 67-69]. 

Ані в науці сімейного права, ані в судовій прак-
тиці немає чітких роз’яснень, що слід розуміти 
під інтересами дитини при розгляді судами окре-
мих категорій справ, якими критеріями повинні 
керуватися суди, встановлюючи відповідність між 
інтересами дітей та інтересами батьків. Поняття 
«найвищі інтереси» в СК України також не розкри-
вається. Але, на думку С. Я. Фурси, інтереси дити-
ни – це умови, необхідні для повноцінного фізич-
ного, психічного й духовного розвитку дитини, які 
обов’язково мають бути виконані при усиновленні . 

Як зазначає Фурса С. Я., дотримання інтересів 
дитини – це головна мета усиновлення в нашій 
країні. практично усиновлення є формою влашту-
вання особи шляхом юридичного заміщення її сім’ї 
іншою. Основним завданням цього «заміщення» є 
подолання процесу соціального відторгнення осо-
би з боку суспільства, залучення її до нормального 
процесу природного буття, але у складі іншої сім’ї 
та іноді навіть і під іншим іменем. Головною і ви-
значальною ідею – метою інституту усиновлення є 
турбота про дітей, які втратили батьків або з тих 
чи інших причин позбавленні батьківського піклу-
вання, створення для них середовища, яке є харак-
терним для сім’ї (турбота про розвиток дитини, 
виховання, спілкування з дорослими, матеріальне 
забезпечення тощо). Усиновлення дитини прово-
диться у її найвищих інтересах для забезпечення 
стабільних та гармонійних умов її життя. Це поло-
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ження закону наголошує на тому, що інтереси дітей 
в інституті усиновлення є основною метою, заради 
якої він введений [1, с. 57-58].

Складність усиновлення, обтяженого інозем-
ним елементом, викликана й тим, що для регулю-
вання цієї сфери правовідносин застосовується не 
лише національне законодавство, а й міжнародні 
та міждержавні нормативно-правові акти, насичені 
колізійними нормами та колізійними прив’язками. 
Зокрема, 29 травня 1993 р. була відкрита до під-
писання Конвенція про захист дітей та співробіт-
ництво в галузі міждержавного усиновлення – Га-
азька конвенція. Цей міжнародний акт встановлює 
перевагу внутрішньодержавного усиновлення. Од-
нак, слід звернути увагу й на те, що Гаазька кон-
венція встановлює рівні права іноземців і громадян 
країни, з якої походить усиновлювана дитина. Крім 
того, норми конвенції встановлюють остаточність 
згоди країни походження дитини на усиновлення, а 
приймаюча країна не зобов’язана давати таку згоду 
і навіть може встановити випробувальний термін. 
Все це свідчить про недосконалість норм міжна-
родних актів, що призводить до порушення прав 
усиновлюваних дітей.

Основна перевага усиновлення, обтяженого 
іноземним елементом, полягає в тому, що воно є 
одним з дієвих способів влаштування дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
в сім’ю. Як правило, іноземці всиновлюють важ-
кохворих дітей, дітей-інвалідів, яким неможливо 
забезпечити належного лікування в Україні. Най-
частіше українські сім’ї не бажають усиновлювати 
таких дітей. Тому держава не може позбавити ди-
тину шансу жити в родині. Однак, при здійсненні 
міжнародного усиновлення існує загроза порушен-
ня процедури його встановлення. Фактично немає 
можливості відстежити подальшу долю україн-
ських дітей в ряді країн, відсутній механізм повер-
нення їх на Батьківщину. Це безумовно є недоліка-
ми міжнародного усиновлення.

З огляду на всі вищезгадані проблеми та на зна-
чущість самого інституту усиновлення вбачається 
за необхідне:

1) розмежувати повноваження органів держав-
ної влади в сфері усиновлення та їх посадових осіб; 

2) встановити сувору відповідальність за пору-
шення нормативно-правових актів, що регулюють 
дані правовідносини;

3) встановити громадський контроль за дотри-
манням прав та інтересів дітей-громадян України 
при міжнародному усиновленні;

4) легалізувати діяльність комерційних агентств 
у сфері усиновлення з іноземним елементом.

Ратифікація у перспективі Європейської кон-
венції з усиновлення та Гаазької конвенції про за-
хист прав дітей та співробітництво в галузі між-
державного усиновлення можна розглядати через 
призму приведення у відповідність із міжнарод-
ними договорами України процедури усиновлення 
іноземцями дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, забезпечення ефективного контролю за 
захистом прав та інтересів дітей, усиновлених іно-

земцями, що передбачено Законом України «Про 
Загальнодержавну програму «Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права ди-
тини» на період до 2016 року».

Норми Європейської конвенції передбачають 
ряд нових положень, а саме:

– обов’язкове отримання згоди батька дитини 
на усиновлення, навіть у випадку, коли дитина на-
роджена поза шлюбом; 

– обов’язкове отримання згоди від дитини, 
якщо вона досягла достатньо свідомого віку; 

– визнання права на усиновлення неодруженим 
особам; 

– залишає за країною-учасницею право на до-
звіл усиновити дитину одностатевим парам, які 
проживають разом і мають міцні стосунки. 

Конвенція містить положення, що стосуються 
доцільності надання усиновленій дитині громадян-
ства тієї держави, громадянами якої є усиновителі.

Основні суперечки, які виникали під час обго-
ворення законопроекту «Про приєднання України 
до Конвенції про захист дітей та співробітництво 
з питань міждержавного усиновлення», точились 
відносно діяльності агентств з міжнародного уси-
новлення. Згідно з нормами ст.216 СК заборонена 
будь-яка посередницька, комерційна діяльність у 
галузі усиновлення дітей, що не узгоджується зі 
ст.32 Гаазької конвенції, де передбачено розмір ви-
нагороди, що набувається в процесі усиновлення 
[2]. Для усунення в майбутньому колізій між від-
повідними нормами необхідно на рівні закону роз-
межувати посередницьку, комерційну діяльність та 
діяльність, що пов’язана із наданням послуг щодо 
усиновлення (забезпечення представництва інтер-
есів усиновителів перед державними органами, 
надання перекладацьких та юридичних послуг). 
Ефективність діяльності таких агентств має бути 
забезпечена як професіональним і досвідченим 
персоналом, так і відповідним контролем з боку 
держави та її компетентних органів [5, с. 406-407].

Наших дітей всиновлюють переважно у 8 країн 
світу. Найбільше – в Італію, з якої в Україні «пра-
цюють» 12 агентств, далі йдуть Іспанія, Ізраїль, Ні-
меччина, Канада, Бельгія та Швейцарія. Усі вони ра-
тифікували конвенцію. Зі США в Україні працюють 
представники 101 агентства. Також діють близько 
200 осіб, котрі не представляють агентств, а скоріш 
нагадують приватних підприємців, які надають по-
слуги іноземцям і за це отримують гонорари. До 
речі, останні не несуть жодної відповідальності за 
якість процесу ні до, ні після усиновлення.

Так як, Гаазька конвенція забороняє усиновлен-
ня іноземними громадянами без участі міжнарод-
них агентств, то у випадку її ратифікації необхід-
но встановити на рівні законодавства вимоги для 
діяльності таких агентств, а також передбачити їх 
обов’язкову реєстрацію та ліцензування, і виріши-
ти питання щодо діяльності так званих приватних 
підприємців, які надають послуги іноземцям з уси-
новлення.

Посередництво при усиновленні в Україні іс-
нує, хоча і не врегульоване державою. Де-факто 
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такі послуги надаються, і зрештою не можуть не 
надаватися, оскільки усі іноземці, які усиновляють 
дітей з України, є громадянами країн-сторін Гаазь-
кої конвенції (за винятком Греції та США, які Кон-
венцію підписали, однак ще не ратифікували) і це 
зобов’язує їх дотримуватись норм цієї конвенції. 
Україна ж, дозволяючи усиновлення дітей в країни-
сторони Гаазької конвенції, з одного боку визнає, що 
усиновлення за «гаазьким» принципом відповідає 
інтересам дитини і гарантує дотримання її прав і ін-
тересів, з іншого – відмовляється від уніфікації про-
цедури усиновлення в Україні з процедурою держав, 
в які усиновлюються діти з України [7, с. 489-490].

Одним з основоположних принципів Гаазької 
конвенції є те, що усиновлення не є особистою 
справою, яка може бути залишена у компетенції 
рідних дитини, її законних представників або май-
бутніх усиновлювачів. Це соціальний та законний 
спосіб захисту дитини. 

Отже, процедура міждержавного усиновлення 
повинна знаходиться у відповідальності держав, 
які залучені і які повинні гарантувати, що усинов-
лення відповідає найкращим інтересам дитини, а 
також її основним правам. Парадокс України скла-
дається в тому, що у 1996 році законодавча гілка 
влади доручила виконавчій здійснювати в Україні 
міждержавне усиновлення. Протягом 16 років Ка-
бінет Міністрів України пропонує удосконалити 
цю практику, запровадити нові процедури, що ма-
ють відповідати найкращим інтересам дитини та 
міжнародним стандартам. Але п’ять разів Верхо-
вна Рада України голосує проти ратифікації Гаазь-
кої конвенції про захист дітей та співробітництво з 
питань міждержавного усиновлення.

Ще одним проблемним питанням при міжна-
родному усиновленні є контроль за дотриманням 
прав усиновлених дітей, які були вивезені за кор-
дон. Гаазька конвенція 1993 р. не зобов’язує нада-
вати звіти після всиновлення, але жодною мірою не 
обмежує і не виключає їх.

Приєднання України до Європейської конвен-
ції з усиновлення дітей та Гаазької конвенції про 
захист дітей та співробітництво з питань міждер-
жавного усиновлення передбачає необхідність 
внесення змін до Сімейного, Цивільного проце-
суального кодексів, Закону України «Про охорону 
дитинства», Постанову Кабінету Міністрів Украї-
ни від 08.10.2008 року «Про порядок провадження 
діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за 
дотриманням прав усиновлених дітей» та інших 
нормативних актів.

Варто звернути увагу на положення вказаної 
Конвенції про вік усиновителів. Передбачається, що 
мінімальний вік осіб, які мають намір усиновити 
має бути від 18 до 30 років, а пріоритетною різни-
цею у віці між дитиною та усиновителем є різниця 
не менше 16 років. Чинне українське законодавство, 
зокрема ч. 2 ст. 211 Сімейного кодексу (далі – СК) 
передбачає мінімальний вік для усиновлювачів з 21 
року, і максимальний – до 45 років [9]. Тобто норми 
чинного законодавства в цьому аспекті регулювання 
співзвучні нормам європейської конвенції.

Досить гострою на сьогодні є й проблема 
здійснення нагляду консульськими установами 
України за станом утримання та виховання дітей, 
усиновлених іноземцями. При цьому, це питання 
не вирішується лише відповідно до чинного зако-
нодавства України, оскільки на території інозем-
ної держави, куди потрапляє дитина, діє виключ-
но юрисдикція іноземної держави. Тому сьогодні 
необхідною є співпраця українських консульських 
установ та дипломатичних представництв із відпо-
відними державними органами іноземної держави 
і недержавними організаціями, які беруть участь в 
усиновленні. Проте налагодження механізму такої 
співпраці для України з огляду на законодавство 
іноземних держав та їх участі у Гаазькій конвенції 
про захист дітей та співробітництво у галузі між-
народного усиновлення 1993 р. є ускладненою про-
цедурою.

Оскільки у відносинах бере участь «іноземний 
елемент», можуть бути такі випадки усиновлення:

- в Україні іноземцем усиновляється українська 
дитина;

- в Україні українським громадянином усинов-
ляється іноземець;

- в Україні іноземець усиновляє іноземця;
- за кордоном український громадянин усинов-

ляє іноземного громадянина;
- за кордоном український громадянин усинов-

ляє українця;
- за кордоном іноземець усиновляє українсько-

го громадянина.
Як бачимо, випадків немало, й у зв’язку з цим 

виникає питання: нормами якого права регулюва-
тиметься кожен випадок вказаних відносин? Відно-
сини в міжнародному приватному праві, як відомо, 
регулюються колізійними нормами, тобто нормами, 
які вказують, правом якої держави слід керуватися 
при регулюванні тих або інших правовідносин, у да-
ному випадку відносин щодо усиновленню.

Як визнано на міжнародному рівні, ефективний 
захист прав усиновленої дитини, досконала орга-
нізація процесу усиновлення, включаючи підбір 
батьків, виходячи з інтересів та специфічних по-
треб дитини, декомерціалізацію діяльності осіб, 
які надають послуги у сфері усиновлення, можуть 
бути забезпечені лише шляхом дуже тісного спів-
робітництва між країною походження дитини та 
країною походження кандидатів в усиновлювачі. 
Універсальним інструментом такого співробітни-
цтва визнано Гаазьку Конвенцію про захист дітей 
та співробітництво з питань міждержавного уси-
новлення 1993 року.

На сьогодні сторонами Конвенції є 79 держав 
світу, і в тому числі практично всі держави Єв-
ропейського континенту. Сторонами Конвенції 
є і сусіди України, пов’язані з нашою державою 
спільною історичною та правовою спадщиною – 
Білорусь, Молдова, Азербайджан, Вірменія, Грузія. 
Працює у сфері міждержавного усиновлення за 
принципами Конвенції і Російська Федерація, імп-
лементувавши її положення в національне законо-
давство [6, с. 42-46].
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Неодноразово рекомендували Україні приєд-
натися до Конвенції Комітет ООН з прав дитини 
та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), що так само 
неодноразово не було підтримано Парламентом 
України.

На мою думку, міжнародне всиновлення має 
проводитися в останню чергу і лише у тих випад-
ках, якщо дитина не може отримати сімейного ви-
ховання у своїй рідній країні. А процедура самого 
всиновлення має бути законодавчо досконалішою, 
з можливістю контролювати проживання дітей за 
кордоном. Як бачимо, в цій сфері є цілий пласт 
проблем, які потребують вирішення.

Для вирішення цих важливих питань необ-
хідно: 

1) ратифікувати Гаазьку конвенцію про за-
хист дітей та співробітництво з питань міждержав-
ного усиновлення та встановити, урівняти права 
іноземців щодо усиновлення з правами громадян 
України з цього питання;

2) легалізувати міжнародні агенції;
3) вирішити на законодавчому рівні питання 

про діяльність приватних підприємців, які надають 
послуги іноземцям з усиновлення; 

4) надати можливість міжнародним агенціям 
з усиновлення отримувати повну, перевірену і сво-

єчасну інформацію про умови проживання і вихо-
вання усиновленої дитини;

5) встановити обов’язкове проходження 
особами, які бажають усиновити дитину, психо-
логічних і соціальних тестів на готовність до уси-
новлення.

Запропоновані конвенцією принципи усинов-
лення враховують сучасні тенденції, а головне 
– вони покликані забезпечити те, щоб усиновлю-
вання здійснювалося і мало правові наслідки з 
максимальним урахуванням найвищих інтересів 
дитини.

Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти 
висновку про те, що приєднання України до ба-
гатосторонньої системи співробітництва у сфері 
міжнародного усиновлення сприятиме ефективно-
му захисту прав та інтересів дітей, усиновлених 
іноземними громадянами, й гарантуватиме про-
фесійний підхід до процесу усиновлення дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Уніфікація 
процесу усиновлення створить чітку і прозору сис-
тему гарантій, які спрямовані на запобігання тор-
гівлі дітьми, надасть можливість отримувати до-
стовірні відомості про кандидатів на усиновлення, 
та дозволить удосконалити контроль за дотриман-
ням прав усиновлених дітей за кордоном.
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 У статті розглянута класифікація інформації за різними підставами: за змістом, за відображуваним об’єктом, за фор-

мою її надання, за способам її кодування і зберігання, за способом сприйняття, за призначенням, за режимом доступу.
Ключові слова: інформація, інформація з обмеженим доступом, генетична інформація, секретна інформація, інту-

їтивне сприйняття інформації.

 В статье рассмотрена классификация информации по различным основаниям: по содержанию, по отображаемому 
объекту, по форме ее предоставления, по способам ее кодирования и хранения, по способу восприятия, по назначению, 
по режиму доступа.

Ключевые слова: информация, информация с ограниченным доступом, генетическая информация, секретная ин-
формация, интуитивное восприятие информации.

 In this article is classification of information on different grounds: content, displayed object, form of its presentation, coding 
and keeping it, manner of perception, appointment; according to the access mode.

Key words: information, information with restricted access, genetic information, classified information, the intuitive 
perception of information.

Перехід України від індустріального суспіль-
ства до суспільства інформаційного вимагає удо-
сконалення механізмів регулювання інформаційних 
правовідносин. Основними напрямами державної 
інформаційної політики є: забезпечення доступу 
кожного до інформації; забезпечення рівних можли-
востей щодо створення, збирання, одержання, збері-
гання, використання, поширення, охорони, захисту 
інформації; створення умов для формування в Укра-
їні інформаційного суспільства; забезпечення від-
критості та прозорості діяльності суб’єктів владних 
повноважень; створення інформаційних систем і ме-
реж інформації, розвиток електронного урядування; 
постійне оновлення, збагачення та зберігання наці-
ональних інформаційних ресурсів; забезпечення ін-
формаційної безпеки України; сприяння міжнарод-
ній співпраці в інформаційній сфері та входженню 
України до світового інформаційного простору [1].

Метою державної інформаційної політики 
є створення передумов для побудови в державі 
розвиненого інформаційного суспільства, забез-
печення пріоритетного розвитку інформаційних 
ресурсів, впровадження новітніх інформаційних 
технологій, захисту національних інформаційних 
цінностей, забезпечення конституційних прав на 
свободу слова та вільний доступ до інформації. 
Безумовно все це спричиняє і виникнення різних 
видів інформації, яку необхідно класифікувати для 
забезпечення більш ефективного правового регу-
лювання даної галузі.

Спробу класифікувати інформацію робили А.Д. 
Урсул, В.Г. Афанасьєв, Г.Т. Журавльов, Є.В. Пе-
тров, М.К. Башаратьян та ін. Дана робота має на 
меті розглянути запропоновані класифікації попе-
редників та запропонувати доповнення до них.

Вперше класифікувати інформацію спробував 
А.Д. Урсул. У суспільстві на його думку, існує два 

основних види соціальної інформації – матеріаль-
на (у сфері техніки, матеріального виробництва) та 
ідеальна (у сфері суспільних відносин) [2, c. 201]. 
Пізніше він звертає увагу на існування у суспіль-
стві економічної, правової, політичної, побутової 
та інших видів соціальної інформації [3, c. 202]. 
Вважаємо цю класифікацію недосконалою, адже 
не вказані підстави за якими здійснюється класи-
фікація. 

В законодавстві України закріплені такі види 
інформації за змістом:

- інформація про фізичну особу (персональ-
ні дані) – відомості чи сукупність відомостей про 
фізичну особу, яка ідентифікована або може бути 
конкретно ідентифікована; 

- інформація довідково-енциклопедичного ха-
рактеру – систематизовані, документовані, публіч-
но оголошені або іншим чином поширені відомості 
про суспільне, державне життя та навколишнє при-
родне середовище. 

- інформація про стан довкілля (екологічна ін-
формація- відомості та дані про: стан складових 
довкілля та його компоненти, включаючи генетич-
но модифіковані організми, та взаємодію між цими 
складовими; фактори, що впливають або можуть 
впливати на складові довкілля (речовини, енергія, 
шум і випромінювання, а також діяльність або за-
ходи, включаючи адміністративні, угоди в галузі 
навколишнього природного середовища, політику, 
законодавство, плани і програми); стан здоров’я та 
безпеки людей, умови життя людей, стан об’єктів 
культури і споруд тією мірою, якою на них впливає 
або може вплинути стан складових довкілля; інші 
відомості та дані; 

- інформація про товар (роботу, послугу) – відо-
мості та дані, які розкривають кількісні, якісні та 
інші характеристики товару (роботи, послуги);
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- науково-технічна інформація – будь-які відо-
мості та дані про вітчизняні та зарубіжні досягнення 
науки, техніки і виробництва, одержані в ході науко-
во-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно 
технологічної, виробничої та громадської діяльнос-
ті, які можуть бути збережені на матеріальних носі-
ях або відображені в електронному вигляді; 

- податкова інформація-сукупність відомостей і 
даних, що створені або отримані суб’єктами інфор-
маційних відносин у процесі поточної діяльності і 
необхідні для реалізації покладених на контролю-
ючі органи завдань і функцій у порядку, встановле-
ному Податковим кодексом України; 

- правова інформація – будь-які відомості про 
право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні 
факти, правовідносини, правопорядок, правопору-
шення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо; 

- статистична інформація – документована ін-
формація, що дає кількісну характеристику масо-
вих явищ та процесів, які відбуваються в економіч-
ній, соціальній, культурній та інших сферах життя 
суспільства. 

- соціологічна інформація – будь-які докумен-
товані відомості про ставлення до окремих осіб, 
подій, явищ, процесів, фактів тощо; 

- інші види інформації [1]. Останній пункт свід-
чить про те, що перелік видів інформації за змістом 
не є вичерпним. На наш погляд, цей перелік можна 
доповнити: політична інформація, економічна ін-
формація, медична інформація, генетична інформа-
ція, побутова інформація, інформація рекламного 
характеру, інформація культурного характеру. 

 В.Г. Афанасьєв та Г.Т. Журавльов за підставу 
класифікації соціальної інформації взяли відобра-
жуваний об’єкт (сферу діяльності людини), дані 
про який містяться в інформації. Вони виділяють 
політичну, науково-технічну, культурну, економіч-
ну, правову інформацію тощо [4, c. 43]. Цей пере-
лік також не є вичерпним адже тощо означає про-
довження переліку.

 Основні види інформації за формою її надання, 
способам її кодування і зберігання це:

- графічна або образотворча – перший вид, для 
якого був реалізований спосіб зберігання інфор-
мації про навколишній світ у вигляді наскальних 
малюнків, а пізніше у вигляді картин, фотографій, 
схем, креслень на папері, полотні, мармурі та ін-
ших матеріалах, що зображують картини реально-
го світу;

- звукова – світ навколо нас повний звуків і за-
вдання їх зберігання і тиражування було вирішено 
з винаходом звукозаписних пристроїв в 1877 р.; її 
різновидом є музична інформація – для цього виду 
був винайдений спосіб кодування з використанням 
спеціальних символів, що робить можливим збері-
гання її аналогічно графічної інформації;

- текстова – спосіб кодування мови людини 
спеціальними символами – буквами, причому різ-
ні народи мають різні мови і використовують різні 
набори букв для відображення мовлення; особливо 
велике значення цей спосіб набув після винаходу 
паперу і книгодрукування;

- числова – кількісна міра об’єктів і їх власти-
востей в навколишньому світі; особливо велике 
значення набула з розвитком торгівлі, економіки і 
грошового обміну; аналогічно текстової інформації 
для її відображення використовується метод коду-
вання спеціальними символами – цифрами, при-
чому системи кодування (числення) можуть бути 
різними;

- відеоінформація – спосіб збереження «живих» 
картин навколишнього світу, що з’явилися з вина-
ходом кіно [5].

Цю класифікацію слід доповнити ще одним 
видом: генетична інформація яка передається та 
зберігається в коді ДНК. На наш погляд, до пере-
ліку варто додати комбіновану інформацію, яка, на-
приклад, може складатися з графічної та текстової. 
Існують також види інформації, для яких досі не 
винайдено способів їх кодування і зберігання – це 
тактильна інформація, що передається відчуттями, 
органолептична, що передається запахами і смака-
ми та ін.

За способом сприйняття інформація буває:
- візуальна-сприймається органами зору;
- аудіальна-сприймається органами слуху;
- тактильна- сприймається тактильними рецеп-

торами;
- нюхова – сприймається нюховими рецепторами;
- смакова – сприймається смаковими рецепто-

рами.
На нашу думку цю класифікацію слід доповни-

ти таким способом сприйняття як інтуїція, коли 
інформація сприймається завдяки здогаду, прони-
кливості, що ґрунтується на попередньому досвіді.

За призначенням інформація буває:
- масова – містить відомості і поняття, здебіль-

шого зрозумілі соціуму;
- спеціальна – містить специфічний набір понять, 

при використанні відбувається передача відомостей, 
які можуть бути не зрозумілі основній масі соціуму, 
але необхідні і зрозумілі в рамках вузької соціальної 
групи, де використовується ця інформація;

- секретна – яка передається вузькому колу осіб;
- особиста (приватна) – набір відомостей про 

особу. На нашу думку секретна і приватна інфор-
мація повинна розглядатись як різновид інформації 
з обмеженим дотупом.

Петров Є.В. пропонує таку класифікацію ін-
формації: приватноправового характеру – публіч-
но-правового; обігоздатна – необігоздатна; загаль-
нодоступна – нерозкрита (з обмеженим доступом); 
приватна-офіційна; для комерційного використан-
ня – для вільного, звичайного, наукового, освітян-
ського використання [6]

За порядком доступу інформація поділяється 
на відкриту інформацію та інформацію з обмеже-
ним доступом. Будь-яка інформація є відкритою, 
крім тієї, що віднесена законом до інформації з 
обмеженим доступом. Інформацією з обмеженим 
доступом є конфіденційна, таємна та службова ін-
формація. Конфіденційною є інформація про фі-
зичну особу, а також інформація, доступ до якої 
обмежено фізичною або юридичною особою, крім 
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суб’єктів владних повноважень. Конфіденцій-
на інформація може поширюватися за бажанням 
(згодою) відповідної особи у визначеному нею 
порядку відповідно до передбачених нею умов, 
а також в інших випадках, визначених законом 
[3]. Таємна інформація – інформація, доступ до 
якої обмежується відповідно до ч.2 ст. 6 Закону 
України про доступ до публічної інформації, роз-
голошення якої може завдати шкоди особі, сус-
пільству і державі. Таємною визнається інформа-
ція, яка містить державну, професійну, банківську 
таємницю, таємницю досудового розслідування 
та іншу передбачену законом таємницю[7]. До 
службової може належати така інформація: що 
міститься в документах суб’єктів владних повно-
важень, які становлять внутрівідомчу службову 
кореспонденцію, доповідні записки, рекоменда-
ції, якщо вони пов’язані з розробкою напряму ді-
яльності установи або здійсненням контрольних, 
наглядових функцій органами державної влади, 
процесом прийняття рішень і передують публіч-
ному обговоренню та прийняттю рішень; зібрана 
в процесі оперативно-розшукової, контррозвіду-
вальної діяльності, у сфері оборони країни, яку 
не віднесено до державної таємниці. Документам, 
що містять інформацію, яка становить службову 
інформацію, присвоюється гриф «для службового 
користування» [7]. На нашу думку до інформації 
з обмеженим доступом слід віднести генетичну 
інформацію.

Башаратьян М.К. за режимом доступу інформа-
ції підрозділяє на:

- інформацію, для якої законодавчо встанов-
люється обов’язковий режим обмеженого доступу 

заради публічного інтересу (інформація становить 
державну таємницю);

- інформацію, для якої законодавчо встановлю-
ється обов’язковий режим обмеженого доступу в 
інтересах осіб, яких вона стосується, з метою охо-
рони їх конституційних прав. До цієї інформації 
відносяться персональні дані, відомості, що ста-
новлять особисту, лікарську, адвокатську таємни-
цю, таємницю листування та ін;

- інформацію, для якої її правовласник може 
(але не зобов’язаний) встановити режим обмеже-
ного доступу (режим конфіденційності). Ця інфор-
мація становить комерційну таємницю;

- інформація для якої не може бути встанов-
лений режим обмеженого доступу (наприклад, 
інформація про стан екологіі, інформація про 
умови конкурсів або аукціонів по приватизації 
об’єктів державної або муніципальної власності) 
[8, с. 47].

У результаті проведеного дослідження пропо-
нуємо доповнити класифікацію за змістом такими 
видами: політична інформація, економічна інфор-
мація, медична інформація, генетична інформа-
ція, побутова інформація, інформація рекламно-
го характеру, інформація культурного характеру; 
класифікацію за формою її надання, способам її 
кодування і зберігання такими видами: генетична 
інформація (код ДНК), комбінована інформація; 
класифікацію за способом сприйняття таким ви-
дом: інтуїція, коли інформація сприймається за-
вдяки здогаду, проникливості, що ґрунтується на 
попередньому досвіді; класифікацію за порядком 
доступу: до інформації з обмеженим доступом 
віднести генетичну інформацію.
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Статтю присвячено дослідженню суб’єктів господарсько-правової відповідальності, до яких застосовуються адміні-
стративно-господарські штрафи за порушення вимог містобудівного законодавства. На основі аналізу правозастосовчої 
практики уточнено коло суб’єктів цієї відповідальності та вчинювані ними правопорушення.

Ключові слова: містобудування, замовник, підрядник, проектувальник, експерт, архітектурно-будівельний контроль.

Статья посвящена исследованию субъектов хозяйственно-правовой ответственности, к которым применяются адми-
нистративно-хозяйственные штрафы за нарушение требований градостроительного законодательства. На основе анализа 
правоприменительной практики уточняется круг субъектов этой ответственности и осуществляемые ими правонарушения.

Ключевые слова: градостроительство, заказчик, подрядчик, проектировщик, эксперт, архитектурно-строительный 
контроль.

The article is devoted research of subjects of economic and legal responsibility, to which administrative fines are used for 
violation of requirements of build legislation. On the basis of analysis of legal practice the circle of subjects of this responsibility 
and offences carried out by them is specified. 

Key words: town-planning, customer, contractor, designer, expert, architectural-build control.

З викладенням у новій редакції від 22 грудня 
2011 р. Закону України «Про відповідальність за 
правопорушення у сфері містобудівної діяльності» 
від 14 жовтня 1994 р. № 208/94-ВР (далі – Закон № 
208) посилено контроль з боку держави за будівни-
цтвом та підвищено відповідальність усіх учасни-
ків цього процесу [1]. На думку законодавця, лише 
встановлення адекватного розміру штрафу чи ін-
шого покарання змусить суб’єктів будівництва до-
тримуватися нормативно-правових актів, будівель-
них норм, стандартів, інших обов’язкових вимог.

Особливістю господарсько-правової відпові-
дальності у цій сфері є встановлення у Законі № 
208 санкцій в залежності від суб’єкта порушень: 
замість чотирьох груп суб’єктів у попередній ре-
дакції закону з 2012 року запроваджено сім кате-
горій суб’єктів цієї відповідальності. Однак і такий 
перелік не охоплює усіх порушників вимог місто-
будівного законодавства. Крім цього, у Законі № 
208 штрафи закріплено довільно, без врахування 
принципу встановлення відповідальності у першу 
чергу за порушення основних обов’язків учасни-
ків будівництва, що на практиці часто позбавляє 
контролюючих органів можливості притягнути їх 
до реальної відповідальності.

Правові питання господарсько-правової відпо-
відальності у будівництві знайшли своє висвітлен-
ня у роботах О.П. Віхрова [2], Г.М. Гриценка [3], 

О.О. Сук [4], проте їх було видано ще на основі 
аналізу попередньої редакції Закону № 208. Серед 
останніх публікацій варто відзначити аналітичну 
статтю В. Ігоніна, однак і вона зачіпає лише окремі 
практичні аспекти накладання штрафів за правопо-
рушення у будівельній галузі [5]. Наведене вказує 
на актуальність дослідження зазначених питань, 
метою якого є уточнення кола суб’єктів господар-
сько-правової відповідальності у сфері містобуду-
вання та вчинюваних ними правопорушень.

У теорії господарського права єдиний підхід до 
розкриття поняття «суб’єкти господарсько-правової 
відповідальності» відсутній. Більшість авторів трак-
тують це поняття досить широко та відносять до них 
суб’єктів господарювання, їх структурні підрозділи, 
інших учасників господарських відносин, у тому 
числі відповідні органи державної влади (З.Ф. Тать-
кова [6], Д.Х. Ліпницький, Г.В. Болотова [7, с. 862]). 
Зустрічається і вузький підхід, відповідно до якого 
суб’єктами господарсько-правової відповідальності 
можуть бути лише суб’єкти господарювання [8, с. 51]. 
В цілому, підтримуючи першу точку зору, слід відзна-
чити, що особливий характер господарсько-правової 
відповідальності у сфері містобудування проявляєть-
ся при застосуванні до порушників адміністративно-
господарських санкцій, передбачених законом № 208, 
а вони відповідно до ст. 238 ГК України покладають-
ся лише на суб’єктів господарювання. 
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У ст. 2 Закону № 208 виділено такі категорії 
суб’єктів господарювання, які можуть нести відпо-
відальність у досліджуваній галузі: 1. суб’єкти міс-
тобудування, які здійснюють проектування об’єктів, 
експертизу проектів будівництва; 2. суб’єкти місто-
будування, які є замовниками будівництва об’єктів 
(у разі провадження містобудівної діяльності), або 
ті, що виконують функції замовника і підрядника 
одночасно; 3. суб’єкти містобудування, які викону-
ють будівельні роботи; 4. суб’єкти містобудування, 
які здійснюють господарську діяльність, пов’язану 
із створенням об’єктів архітектури, що підлягає лі-
цензуванню, чи доручають виконання окремих ви-
дів робіт відповідальним виконавцям, які згідно із 
законодавством повинні мати кваліфікаційний сер-
тифікат; 5. суб’єкти містобудування, які виготовля-
ють будівельні матеріали, вироби та конструкції; 6. 
суб’єкти містобудування, які залучаються централь-
ним органом виконавчої влади, що реалізує держав-
ну політику з питань державного архітектурно-буді-
вельного контролю, до перевірок; 7. підприємства, 
що надають технічні умови щодо інженерного за-
безпечення об’єкта будівництва.

Вбачається, що наведений перелік суб’єктів від-
повідальності є недосконалим, бо він не визначає 
усіх ключових учасників будівництва та вчинюва-
ні ними протиправні діяння, за які до них мають 
застосовуватися санкції. Зокрема, суб’єктами пер-
шої групи названо проектувальників та експертів, 
однак у ч. 1 ст. 2 закону № 208 перелічено лише 
правопорушення, які полягають у неналежному 
виконанні проектних робіт – передача замовнику 
проектної документації для виконання будівель-
них робіт на об’єкті будівництва, розробленої з 
порушенням вимог законодавства, містобудівної 
документації, вихідних даних, будівельних норм, 
державних стандартів і правил, у тому числі не-
створення безперешкодного життєвого середовища 
для осіб з обмеженими фізичними можливостями 
та інших маломобільних груп населення, незабез-
печення приладами обліку води і теплової енергії, 
а також заниження категорії складності об’єкта 
будівництва. Експерти не займаються проектуван-
ням, їх задача – оцінити завершеність проекту, від-
повідність технічним вимогам, вимогам з якості, 
вартості та працездатності. Тому притягнути їх до 
відповідальності на підставі наведеної норми не-
можливо. Їх порушення полягає у наданні хибного 
висновку щодо якості проектної документації, од-
нак воно не закріплене у чинному законодавстві. 
Слід відзначити, що у законі № 208 до суб’єктів 
першої групи віднесено лише експертів, які здій-
снюють оцінку проектів будівництва, у той час як 
експертною діяльністю займаються також суб’єкти, 
що проводять експертизу містобудівної документа-
ції (Генеральної схеми планування території Укра-
їни, схем планування окремих частин території 
України, схем планування території Автономної 
Республіки Крим, областей, районів, генеральних 
планів міст), а також суб’єкти, що забезпечують 
технічне обстеження будівельних конструкцій та 
інженерних мереж об’єкта при прийнятті в екс-
плуатацію самочинно збудованих об’єктів. Адміні-

стративно-господарські санкції для цих учасників 
будівельного ринку також відсутні, що негативно 
впливає на якість будівництва. 

З огляду на викладене, пропонується виділити 
в окрему групу суб’єктів господарсько-правової 
відповідальності у сфері містобудування експер-
тів та встановити для них санкції за надання не-
достовірного (неповного) висновку щодо проектів 
будівництва, містобудівної документації, звіту про 
проведення технічного обстеження будівельних 
конструкцій та інженерних мереж – штраф у роз-
мірі вісімнадцяти мінімальних заробітних плат.

До другої групи суб’єктів відповідальності у 
досліджуваній галузі Закон № 208 відносить за-
мовників будівництва або тих осіб, що виконують 
функції замовника і підрядника одночасно. Для 
них встановлено штрафи за виконання будівельних 
робіт без відповідних дозвільних та погоджуваль-
них документів, за експлуатацію або використання 
об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуата-
цію, а також наведення недостовірних даних у де-
кларації про готовність об’єкта до експлуатації чи 
акті готовності об’єкта до експлуатації, незабезпе-
чення здійснення авторського та технічного нагля-
ду, неподання чи несвоєчасне подання інформації 
про передачу права на будівництво об’єкта іншо-
му замовнику. Аналізуючи суб’єктів другої групи, 
можна дійти висновку, що вона включає фізичних 
та юридичних осіб, які мають намір щодо забудови 
території (однієї чи декількох земельних ділянок) 
і подали в установленому законодавством порядку 
відповідні заяви, суб’єктів господарювання, які бу-
дують непідрядним способом для власних потреб, 
а також осіб, які виконують генпідрядні функції, 
виступаючи одночасно замовником і підрядником. 
Слід звернути увагу на те, що до цієї групи суб’єктів 
відповідальності закон не відносить забудовників, 
хоча досить часто функції замовника та забудовни-
ка покладаються на різних осіб. Чинне законодав-
ство не встановлює відмінностей у їх правовому 
статусі, при цьому в одних нормативно-правових 
актах зустрічається лише поняття «замовник» (За-
кон України «Про регулювання містобудівної ді-
яльності» від 17 лютого 2011 р.), а в інших – «забу-
довник» (Закон України «Про фінансово-кредитні 
механізми і управління майном при будівництві 
житла та операціях з нерухомістю» від 19 червня 
2003 р.). З практичної точки зору для масштабного 
будівництва інвестору доцільно залучати як замов-
ника, так і забудовника, адже замовник – це лише 
сторона договору підряду, яка організує виконання 
певних робіт та здійснює їх оплату, а забудовник – 
особа, що вже одержала відповідні дозвільні (пого-
джувальні) документи на будівництво та уклала до-
говір з управителем. У зв’язку з цим, пропонується 
включити до суб’єктів відповідальності другої гру-
пи також забудовників, оскільки саме вони прова-
дять дії, необхідні для здійснення будівництва або 
зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта.

До третьої групи суб’єктів господарсько-право-
вої відповідальності у сфері містобудування нале-
жать суб’єкти містобудування, які безпосередньо 
виконують будівельні роботи, – це підрядники, гене-
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ральні підрядники, головні підрядники, субпідряд-
ники. Закон встановлює для них санкції за виконан-
ня будівельних робіт без відповідних дозвільних та 
погоджувальних документів. Такий підхід є неви-
правданим з точки зору принципів господарсько-
правової відповідальності, відповідно до яких засто-
сування господарських санкцій повинно гарантувати 
захист прав і законних інтересів громадян, організа-
цій та держави (ч. 2 ст. 216 ГК України). Підрядник 
виконує роботи на підставі укладеного договору і 
може не мати безпосереднього зв’язку із замовни-
ком будівництва, на якого закон покладає обов’язок 
із одержання дозвільних документів. Можна ствер-
джувати, що встановлення у Законі № 208 штрафів 
як для замовника, так і для підрядника за одні й ті 
ж діяння є зручним для органів державного архітек-
турно-будівельного контролю, які можуть їх накла-
дати на будь-якого учасника будівельного процесу, 
не встановлюючи дійсного правопорушника. На 
це вказує аналіз судової практики. Так, у справі № 
805/6955/13-а Донецького окружного адміністратив-
ного суду за позовом ТОВ «Донбаська будівельна 
компанія» до Інспекції державного архітектурно-бу-
дівельного контролю у Донецькій області оскаржу-
валося накладання на підрядника (позивача) штрафу 
за виконання робіт з капітального ремонту каналіза-
ції загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 по ву-
лиці Островського, 5 в місті Сніжне без зареєстрова-
ної декларації. Замовник будівництва – відділ освіти 
виконавчого комітету Сніжнянської міської ради, 
який і мав подавати зазначену декларацію згідно ст. 
34 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» від 17 лютого 2011 р., до участі у справі 
не долучався, до відповідальності не притягався. У 
результаті розгляду справи суд у задоволенні позову 
відмовив, оскільки дійшов висновку, що незважаю-
чи на той факт, що обов’язок із подання декларації 
про початок виконання будівельних робіт чинним 
законодавством покладено саме на замовника, у разі 
проведення таких робіт без реєстрації названої де-
кларації, відповідальність у вигляді штрафу настає 
як для замовника будівельних робіт, так і для під-
рядника як суб’єкта містобудування, який виконує 
будівельні роботи [9]. Таким чином, до підрядників 
як суб’єктів господарсько-правової відповідальнос-
ті мають застосовуватися санкції лише за неналежне 
виконання будівельних робіт. А тому пропонується 
вилучити п. 1-5 ч. 3 ст. 2 Закону № 208, які встанов-
люють штрафи для підрядників за виконання буді-
вельних робіт без відповідних дозвільних та пого-
джувальних документів.

Четверту групу суб’єктів господарсько-правової 
відповідальності у сфері містобудування складають 
суб’єкти містобудування, які здійснюють господар-
ську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів 
архітектури, що підлягає ліцензуванню, чи доруча-
ють виконання окремих видів робіт відповідальним 
виконавцям, які згідно із законодавством повинні 
мати кваліфікаційний сертифікат. Наявність ліцензії 
та кваліфікаційного сертифікату є умовою виконан-
ня окремих видів будівельних робіт. Так, згідно по-
станови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
професійної атестації відповідальних виконавців 

окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створен-
ням об’єктів архітектури» від 23 травня 2011 р. (далі 
– постанова № 554) кваліфікаційний сертифікат по-
винні мати такі категорії відповідальних виконавців 
як архітектор, інженер-проектувальник, інженер 
технічного нагляду та експерт [10]. Ліцензуванню 
підлягає лише діяльність, пов’язана з будівництвом 
об’єкта архітектури, який за складністю архітектур-
но-будівельного рішення та (або) інженерного об-
ладнання належить до IV і V категорії складності 
(постанова Кабінету Міністрів України «Про ліцен-
зування господарської діяльності, пов’язаної із ство-
ренням об’єктів архітектури» від 5 грудня 2007 р.) 
[11]. Таким чином, до цієї групи суб’єктів відпові-
дальності закон відносить підрядників, які повинні 
мати ліцензію, та проектувальників, які залучають 
до окремих робіт архітектора чи інженера проекту. 
Враховуючи це, можна стверджувати, що недотри-
мання такими суб’єктами будівництва спеціальних 
умов здійснення господарської діяльності не є під-
ставою для їх виділення в окрему групу суб’єктів 
господарсько-правової відповідальності у сфері міс-
тобудування. 

Суб’єктами зазначеної відповідальності також 
є суб’єкти містобудування, що залучаються цен-
тральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику з питань державного архітектур-
но-будівельного контролю (Держархбудінспекцією), 
до проведення перевірок. Вони відповідають за на-
дання недостовірних чи необґрунтованих висновків, 
тобто спотворення даних чи певної інформації, для 
з’ясування яких вони залучалися. Відповідно до 
Положення про Державну архітектурно-будівельну 
інспекцію України (Указ Президента України від 08 
квітня 2011 р. № 439/2011) вона має право залучати 
до проведення перевірок і підготовки висновків з 
питань, що належать до її компетенції, представни-
ків центральних та місцевих органів виконавчої вла-
ди, органів місцевого самоврядування, громадських 
організацій (за погодженням з їх керівниками), фа-
хівців науково-дослідних, дослідно-конструктор-
ських, експертних та проектних установ. Разом з 
тим чинне законодавство надає право і територіаль-
ним інспекціям державного архітектурно-будівель-
ного контролю (та їх посадовим особам) користува-
тися під час перевірок послугами вузькопрофільних 
спеціалістів – представників органів влади, фахівців 
галузевих науково-дослідних та науково-технічних 
організацій, які пройшли професійну атестацію (ч. 7 
п. 11 Порядку здійснення державного архітектурно-
будівельного контролю). Враховуючи те, що біль-
шість контрольних заходів у сфері містобудування 
проводиться саме територіальним інспекціям архі-
тектурно-будівельного контролю, доцільно до за-
значеної групи суб’єктів відповідальності включити 
суб’єктів, які беруть участь у перевірках місцевого 
рівня, а не лише тих, що залучаються Держархбу-
діспекцією. У зв’язку з цим, у ч. 7 ст. 2 Закону № 
208 слова «центральним органом виконавчої влади, 
що реалізує державну політику з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю» потребують 
заміни на «органами державного архітектурно-буді-
вельного контролю».
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Окремо відзначимо, що Закон № 208 не визнає 
суб’єктами господарсько-правової відповідальності 
у сфері містобудування осіб, відповідальних за про-
ведення авторського та технічного нагляду. Саме 
вони контролюють строки і якість будівництва, без-
печність прихованих будівельних робіт, відповід-
ність будівельних конструкцій та інженерних мереж 
проектній документації та будівельним нормам. 
Неналежне виконання покладених на них функ-
цій створює загрозу руйнування будівель, що може 
нанести шкоду життю та здоров’ю людей, майну 
фізичних та юридичних осіб. На сьогодні адміні-
стративно-господарські санкції для цієї категорії 
будівельників відсутні. Якщо навіть буде доведено 
вину таких осіб у виникненні аварій, їх можна по-
збавити кваліфікаційних сертифікатів за неналежне 
проведення авторського та технічного нагляду, хоча 
на разі нормативно невизначеними залишаються по-
рядок та орган, уповноважений вирішувати ці пи-
тання. Більше того, відповідно до п. п. 20-21 поста-
нови № 554, якщо навіть комісія Мінрегіону анулює 
сертифікати на підставі викладених вище обставин, 
інженери авторського та технічного нагляду, яких 
позбавили кваліфікаційних сертифікатів, мають 
право повторно подати заяву про проведення про-
фесійної атестації через шість місяців.

Основні функції спеціалістів авторського та тех-
нічного нагляду закріплено у постанові Кабінету 
Міністрів України «Про авторський та технічний на-
гляд під час будівництва об’єкта архітектури» від 11 
липня 2007 р., а також у ДБН А.3.1-5-2009 «Організа-
ція будівельного виробництва» та ДБН А.2.2-4-2003 
«Положення про авторський нагляд за будівництвом 
будинків і споруд». Служба технічного нагляду здій-
снює контроль якості робіт, нагляд за відповідністю 
виконуваних робіт і застосовуваних матеріалів, ви-
робів, конструкцій і обладнання затвердженим про-
ектним рішенням, веденням журналу технічного на-

гляду, де фіксуються виявлені при огляді відхилення 
від робочих креслень, від технології виробництва бу-
дівельних робіт, контроль своєчасності й якості усу-
нення підрядником виявлених відхилень. Спеціаліс-
ти авторського нагляду виявляють недоліки в частині 
відповідності робіт, конструкцій, матеріалів, виробів, 
деталей, обладнання проекту. Оскільки невиконання 
цих функцій інженерами авторського та технічного 
нагляду зачіпає інтереси не лише замовника будів-
ництва, а й публічні інтереси, пропонується визнати 
цих осіб суб’єктами господарсько-правової відпо-
відальності та встановити для них у Законі № 208 
адміністративно-господарські санкції шляхом його 
доповнення наступною нормою: «Суб’єкти містобу-
дування, які забезпечують авторський та технічний 
нагляд на об’єкті будівництва, несуть відповідаль-
ність у вигляді штрафу за нездійснення або неналеж-
не здійснення такого нагляду у розмірі десяти міні-
мальних заробітних плат». 

Таким чином, можна виділити наступні групи 
суб’єктів господарсько-правової відповідальності у 
сфері містобудування: 1. суб’єкти містобудування, 
які здійснюють проектування об’єктів; 2. суб’єкти 
містобудування, які займаються експертною діяль-
ністю у будівництві; 3. суб’єкти містобудування, 
які є замовниками та/або забудовниками будівни-
цтва об’єктів (у разі провадження містобудівної ді-
яльності), або ті, що виконують функції замовника 
і підрядника одночасно; 4. суб’єкти містобудуван-
ня, які виконують будівельні роботи; 5. суб’єкти 
містобудування, які виготовляють будівельні ма-
теріали, вироби та конструкції; 6. суб’єкти місто-
будування, що залучаються до перевірок органами 
державного архітектурно-будівельного контролю; 
7. підприємства, що надають технічні умови щодо 
інженерного забезпечення об’єкта будівництва; 8. 
суб’єкти містобудування, які забезпечують автор-
ський та технічний нагляд на об’єкті будівництва.
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В статті досліджено проблемні питання щодо договору страхування у сфері господарювання. Актуальність роботи 
зумовлена тим, що в правовому регулюванні відносин страхування у сфері господарювання існують певні недоліки. Авто-
ром зроблено ряд висновків стосовно окремих видів договорів страхування у сфері господарської діяльності.

Ключові слова: договір, страхування, господарська діяльність, істотні умови.

В статье исследованы проблемные вопросы по договору страхования в сфере хозяйствования. Актуальность рабо-
ты обусловлена тем, что в правовом регулировании отношений страховании в сфере хозяйствования есть определен-
ные недостатки. Автором сделан ряд выводов относительно отдельных видов договоров страхования в сфере хозяй-
ственной деятельности.

Ключевые слова: договор, страхование, хозяйственная деятельность, существенные условия.

The issues concerning an insurance contract in economic activity are researched it this article. Relevance of the work is con-
ditioned by the fact that there are certain drawbacks in the legal regulation of relations in the province of commercial insurance. 
The author makes a number of conclusions concerning certain types of insurance contracts in the field of commercial activity. 

Key words: contract, insurance, commercial activity, essential terms.

Страхування як система захисту майнових 
інтересів фізичних, юридичних осіб та держави 
– необхідний елемент соціально-економічної сис-
теми суспільства. Страхування є інститутом гаран-
тування поновлення майнових інтересів та одним 
із найбільш стабільних джерел довгострокових 
інвестицій.

На сучасному етапі розвитку суспільних відно-
син у сфері страхування відповідальності, вагоме 
місце посідають договори страхування відпові-
дальності, що пов’язані із здійсненням різних ви-
дів підприємницької діяльності. 

Зокрема, найяскравішим прикладом страху-
вання відповідальності у сфері господарювання є 
страхування відповідальності перевізника. 

В науковій літературі прийнято виділяти де-
кілька підвидів цього договору страхування. Ни-
кифорак В.М. зазначає, що договір страхування 
відповідальності перевізника можна поділити на 
декілька підвидів, а саме: 1) страхування відпо-
відальності авіаперевізника та експлуатанта по-
вітряного судна; 2) страхування відповідальності 
морського перевізника та судновласника; 3) стра-
хування відповідальності авто перевізника [6, с. 
12]. Водночас, на нашу думку, ця позиція є спір-
ною, оскільки дана класифікація не охоплює всіх 
видів транспорту, якими здійснюється перевезен-
ня. Таким чином, доречно доповнити цю класифі-
кацію договорів ще договорами страхування від-
повідальності залізниці як перевізника.

Галузеве законодавство по-різному підходить 
до страхування відповідальності перевізника.

Зокрема, Повітряний кодекс України встанов-
лює обов’язкове авіаційне страхування цивільної 
авіації. Відповідно до ст.118 цього кодексу експлу-
атант цивільного повітряного судна комерційної 
авіації зобов’язаний страхувати: 

1) членів екіпажу повітряного судна та інший 
авіаційний персонал; 

2) свою відповідальність за шкоду, заподіяну 
третім особам; 

3) осіб, які мають право перебувати на борту 
повітряного судна на законних підставах без при-
дбання квитків. 

Експлуатант або власник цивільного пові-
тряного судна комерційної авіації зобов’язаний 
страхувати також повітряні судна (це вже різновид 
майнового страхування).

В ч.3 ст.118 Повітряного кодексу України пря-
мо зазначено, що авіаперевізник зобов’язаний 
страхувати свою відповідальність за шкоду, запо-
діяну пасажирам, багажу, вантажу і пошті. 

Відповідно до ч.5 ст.118 Повітряного кодексу 
України експлуатант або власник повітряних су-
ден авіації загального призначення, у тому числі 
легких, надлегких, аеростатичних та аматорських, 
зобов’язаний страхувати відповідальність за шко-
ду, заподіяну третім особам.

Відповідно до ч.6 ст.118 Повітряного кодексу 
України аеропорт та сертифіковані суб’єкти на-
земного обслуговування зобов’язані страхувати 
свою відповідальність за шкоду, заподіяну третім 
особам.

Відповідно до ч.7 ст.118 Повітряного кодексу 
України організації, що надають послуги з аеро-
навігаційного обслуговування, зобов’язані стра-
хувати свою відповідальність за шкоду, заподіяну 
третім особам.

Відповідно до ч.8 ст.118 Повітряного кодексу 
України розробники, виробники цивільної авіа-
ційної техніки, організації з технічного обслугову-
вання, що мають право проводити випробувальні 
польоти, зобов’язані страхувати повітряні судна, 
членів екіпажу, інший авіаційний персонал та 
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свою відповідальність за шкоду, заподіяну третім 
особам. Це положення також застосовується до 
навчальних закладів під час виконання навчально-
тренувальних польотів [7].

Отже, як бачимо, у сфері господарювання в 
цивільній авіації відповідальність повинна бути 
застрахована не лише перевізником, а й іншими 
суб’єктами (експлуатант або власник повітряних 
суден авіації загального призначення, аеропорт та 
сертифіковані суб’єкти наземного обслуговування, 
організації, що надають послуги з аеронавігацій-
ного обслуговування, розробники, виробники ци-
вільної авіаційної техніки, організації з технічного 
обслуговування).

До речі, в науковій літературі висловлена по-
зиція щодо необхідності існування обов’язкового 
страхування відповідальності перевізника, що на 
думку Никифорак В.М., дозволяє зняти тягар із па-
сажирів, які можуть самі визначати, чи потрібне їм 
взагалі особисте страхування від нещасних випад-
ків на транспорті, і обирати самостійно страхову 
компанія для захисту власного майнового інтер-
есу [6, с. 10]. Варто частково погодитися з такою 
думкою, оскільки страхування відповідальності 
перевізника носить імперативний характер, стра-
хувальником в такому разі виступає переважно 
сам перевізник, тому недоречно в даному випадку 
надавати право вигодонабувачеві обирати страхо-
вика.

У Кодексі торговельного мореплавства України 
також передбачено особливості страхування зага-
лом, в тому числі і особливості страхування від-
повідальності перевізника. Відповідно до ст.191 
Кодексу торговельного мореплавства України 
передбачено обов’язкове страхування пасажира 
(особисте страхування). Слід наголосити, що на-
явність і зміст договору морського страхування 
можуть бути доведені виключно письмовими до-
казами [5]. 

На залізничному транспорті та автомобільному 
транспорті законом не передбачено обов’язкового 
страхування відповідальності перевізника. В За-
коні України «Про автомобільний транспорт» пе-
редбачено страхування на автомобільному тран-
спорті здійснюється відповідно до законодавства 
(ч.1 ст.12 цього закону) [5]. В Законі України «Про 
залізничний транспорт» та в Статуті залізниць 
України не згадується про страхування відпові-
дальності перевізника. Водночас відповідно до ст. 
7 Закону України «Про страхування», в якій ви-
значено перелік видів обов’язкового страхування, 
виділено страхування відповідальності суб’єктів 
перевезення небезпечних вантажів на випадок на-
стання негативних наслідків при перевезенні не-
безпечних вантажів [1].

Тому вважаємо, що автомобільний перевізник 
та залізниця зобов’язані застрахувати свою відпо-
відальність при перевезенні небезпечних вантажів. 

Ще одним видом відповідальності, який під-
лягає страхуванню і який застосовується при здій-
сненні господарської діяльності, є страхування 
цивільної відповідальності власників транспорт-

них засобів. Ці відносини врегульовано окремим 
спеціальним законом «Про обов’язкове страхуван-
ня цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів».

Зважаючи на те, що страхування цивільної від-
повідальності власників транспортних засобів є 
найбільш розповсюдженим в Україні порівняно з 
іншими видами страхування відповідальності, цей 
вид страхування є досить поширеним і у сфері під-
приємництва. 

Зокрема, власниками транспортних засобів є 
юридичні та фізичні особи, які відповідно до за-
конів України є власниками або законними воло-
дільцями (користувачами) наземних транспортних 
засобів на підставі права власності, права госпо-
дарського відання, оперативного управління, на 
основі договору оренди або правомірно експлу-
атують транспортний засіб на інших законних 
підставах. Таке визначення власників наземних 
транспортних засобів наводиться у п.1.6. ст.1 «Про 
обов’язкове страхування цивільно-правової від-
повідальності власників наземних транспортних 
засобів» [2]. З аналізу цього визначення можна 
зробити висновок, що суб’єкти господарювання 
є активними учасниками страхового правовід-
ношення щодо страхування цього виду відпові-
дальності, оскільки навіть ті з них, які володіють 
транспортними засобами на підставі права госпо-
дарського відання, оперативного управління, на 
основі договору оренди або правомірно експлуа-
тують транспортний засіб на інших законних під-
ставах (а не лише на підставі права власності), по-
винні застрахувати свою відповідальність.

Об’єктом цього договору є наземні транспортні 
засоби, тобто пристрої, призначені для перевезен-
ня людей та/або вантажу, а також встановленого на 
ньому спеціального обладнання чи механізмів, які 
підлягають державній реєстрації та обліку у відпо-
відних підрозділах Міністерства внутрішніх справ 
України та/або допущені до дорожнього руху, а 
також ввезені на митну територію України для 
тимчасового користування, зареєстровані в інших 
країнах. 

Страхування відповідальності при наданні 
професійних послуг також є досить поширеним 
видом страхування відповідальності. Як вказує 
Никифорак В.М., за договором страхування від-
повідальності можуть бути застраховані майно-
ві інтереси широкого кола осіб-професіоналів: 
юристів, лікарів, аудиторів, брокерів, експертів, 
інженерів, архітекторів та ін. При цьому страхо-
ві ризики автор поділив на дві групи. По-перше, 
ті, що пов’язані з можливістю заподіяння шкоди 
здоров’ю третіх осіб: такі ризики виникають в ро-
боті лікарів, фармацевтів тощо. По-друге, можуть 
страхуватися ризики в професійній діяльності ар-
хітекторів, юристів, журналістів тощо, пов’язані з 
ймовірними майновими збитками від неякісного 
виконання обов’язків [6, с. 14]. Цей критерій по-
ділу, на нашу думку, заслуговує на увагу, оскільки 
справді професійна діяльність може або заподіяти 
шкоду здоровю, або майну.
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Одним із найважливіших пунктів договору 
страхування професійної відповідальності є пе-
релік страховик випадків, в разі настання яких у 
страховика виникає обов’язок виплатити страхове 
відшкодування. На думку Никифорак В.М., під та-
ким страховим випадком слід розуміти виникнення 
обов’язку професіонала відшкодувати шкоду, запо-
діяну при вчиненні ним професійних дій, які супер-
ечать чинному законодавству, якщо такий обов’язок 
визначений рішенням суду, що вступило в силу [6, 
с.15]. Водночас спірною є умова щодо обов’язкової 
наявності рішення суду. На нашу думку, якщо став-
ся страховий випадок, який відповідає умовам 
договору і Правилам страхування, необов’язково 
звертатися до суду з відповідним позовом. Звер-
нення до суду може бути зумовлено існуванням 
спору щодо події, в разі настання якої діями осо-
би заподіяно шкоду, або наявності спору щодо роз-
міру збитків тощо. Натомість якщо спору немає, 
страховик повинен виплатити суму страхового від-
шкодування. Вчинення особою дій, які суперечать 
законодавству, само по собі ще не є підставою для 
відшкодування заподіяних унаслідок цього збитків. 
Якщо б страховою подією визнавалася сама помил-
ка чи недогляд особи, то страхування вже допуще-
ного порушення прямо підпадало б під дію статті 
29 Закону України «Про страхування», відповідно 
до якої договір страхування був би визнаний не-
дійсним. Саме тому, враховуючи складність визна-
чення страхового випадку, в договорі страхування 
професійної відповідальності слід вказувати, що 
страховик задовольняє всі вимоги, які були подані 
лише в період дії договору. 

Ще одним видом страхування відповідальності 
є страхування відповідальності товаровиробників 
(продавців, виконавців) за шкоду, завдану третім 
особам, внаслідок використання неякісних товарів 
(робіт, послуг). Слід наголосити на складність та 
необхідність цього виду страхування, оскільки він 
спрямований на захист інтересів споживачів, ви-
робників (продавців) і навіть держави. 

Страхування відповідальності за якість про-
дукції є одним з найефективніших способів захис-
ту інтересів виробників та продавців від майнових 
претензій споживачів. За договором страхування 
страховик відшкодовує шкоду, завдану здоров’ю 
чи майну споживача, судові витрати, пов’язані з 
врегулюванням спору. У визначених договором 
випадках відшкодуванню підлягає і моральна шко-
да. Не компенсується лише шкода, завдана самому 
товару (продукції). За бажанням страхувальника 
страховик може додатково розширити страхове 
покриття за можливий непрямий збиток. Воно на-
дається у формі відповідальності за фінансовий 
збиток або відповідальності за витрати на повер-
нення продукції.

Наступним видом страхування відповідаль-
ності є страхування відповідальності підприємств 
– володільців джерел підвищеної екологічної не-
безпеки. В даному випадку слід звернути увагу на 
особливості здійснення екологічного страхування 
та страхування цивільної відповідальності під-

приємств атомної промисловості. Основним зако-
ном, який визначає правові, економічні, соціальні 
та організаційні основи діяльності, пов’язаної з 
об’єктами підвищеної небезпеки, і спрямований 
на захист життя і здоров’я людей та довкілля від 
шкідливого впливу аварій на цих об’єктах шля-
хом запобігання їх виникненню, обмеження (ло-
калізації) розвитку і ліквідації наслідків, є Закон 
України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» [4]. 
Крім того, введено обов’язкове страхування ци-
вільної відповідальності суб’єктів господарюван-
ня за шкоду, яку може бути заподіяно аваріями на 
об’єктах підвищеної небезпеки, що передбачено 
ст.7 Закону України «Про страхування». Цей вид 
страхування відповідальності є різновидом еколо-
гічного страхування володільців джерел підвище-
ної небезпеки. В науковій літературі відзначають, 
що під екологічним страхуванням розуміється 
страхування екологічної відповідальності підпри-
ємств – джерел підвищеної екологічної небезпе-
ки за заподіяння шкоди третім особам (фізичним, 
юридичним, органам влади) у зв’язку з аварійним 
і раптовим забрудненням навколишнього серед-
овища [6, 15]. Метою екологічного страхування є 
компенсація збитків, заподіяних навколишньому 
середовищу, а також економічне стимулювання 
попередження аварій, в результаті яких виникають 
такі збитки.

Варто відзначити, що об’єкт підвищеної не-
безпеки – це об’єкт, на якому використовуються, 
виготовляються, переробляються, зберігаються 
або транспортуються одна або кілька небезпечних 
речовин чи категорій речовин у кількості, що до-
рівнює або перевищує нормативно встановлені по-
рогові маси, а також інші об’єкти як такі, що відпо-
відно до закону є реальною загрозою виникнення 
надзвичайної ситуації техногенного та природного 
характеру (ч.3 ст.1 Закону України «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки»).

Слід наголосити, що перед початком здійснення 
діяльності, пов’язаної з використанням об’єкта під-
вищеної небезпеки слід обов’язково застрахувати 
свою відповідальність у зв’язку з можливим запо-
діянням шкоди через здійснення такої діяльності.

Зокрема, відповідно до ч.1 ст.13 Закону Укра-
їни «Про об’єкти підвищеної небезпеки» суб’єкт 
господарської діяльності, а також підприємства, 
установи, організації, що мають намір розпоча-
ти експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки, 
надсилають до відповідних обласної, Київської 
або Севастопольської міської державної адміні-
страції, виконавчих органів селищної або міської 
рад заяву на отримання дозволу на експлуатацію 
об’єкта підвищеної небезпеки, до якої додається 
договір обов’язкового страхування відповідаль-
ності за шкоду, яка може бути заподіяна аваріями 
на об’єктах підвищеної небезпеки.

Отже, договори страхування відповідальності, 
що пов’язані із здійсненням різних видів підпри-
ємницької діяльності, є одними з найбільш типо-
вих договорів страхування у сфері господарюван-
ня.
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Автором висвітлено питання міжнародно-правового регулювання охорони праці та проведено аналіз ратифікованих 
Україною всесвітніх та регіональних міжнародних договорів у сфері охорони праці. Подано огляд системи конвенцій та 
рекомендації Міжнародної організації праці.

Ключові слова: охорона праці, міжнародний договір, конвенція, Міжнародна організація праці.

Автором рассмотрены вопросы международно-правового регулирования охраны труда и проведен анализ ратифи-
цированных Украиной всемирных и региональных международных договоров в сфере охраны труда. Представлен обзор 
системы конвенций и рекомендации Международной организации труда.

Ключевые слова: охрана труда, международный договор, конвенция, Международная организация труда.

The author highlights the issues of international legal regulation of the occupational safety and presents the analysis of 
global and regional treaties in the province of occupational safety ratified by Ukraine. The review of conventions and recommen-
dations of the International Labour Organisation is conducted.

Key words: occupational safety, treaty, convention, International Labour Organization. 

На сучасному етапі розвитку суспільства, де 
процес комп’ютеризації, використання складних 
технічних процесів та різноманітних хімічних ре-
човин, постає проблема гарантування права на 
безпечні та здорові умови праці, що являє собою 
одне із центральних соціально-економічних прав 
індивіда. А міжнародно-правові стандарти, як вті-
лення найбільш концентрованого досвіду правово-
го регулювання трудових відносин, є незаперечною 
умовою розвитку й удосконалення будь-якої націо-
нальної правової системи.

Відповідно до ст. 9 Конституції України діючі 
міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 
дана Верховною Радою, є частиною національно-
го законодавства України[1]. Якщо міжнародним 
договором або міжнародною угодою, в яких бере 
участь Україна, встановлені інші правила, ніж ті, 
які містить законодавство України про працю, то 
застосовуються правила міжнародного договору 
або міжнародної угоди (ст. 8-1 КЗпП України) [2]. 
Таким чином, в Конституції нашої держави і в Ко-
дексі законів про працю України закріплений прин-
цип пріоритету міжнародно-правових норм перед 
нормами національного законодавства.

Загальна декларація прав людини 1948 року 
у ст. 23 закріплює право людини на справедливі і 
сприятливі умови праці [3]. Зміст цього права де-
талізується у ст. 7 Міжнародного пакту про еко-
номічні, соціальні і культурні права 1966 року, де 
зазначається, що держави, які беруть участь у цьо-
му Пакті, визнають право кожного на справедливі 
і сприятливі умови праці, включаючи, зокрема: 1) 

винагороду, що забезпечувала б як мінімум усім 
трудящим: справедливу зарплату і рівну винагоро-
ду за працю рівної цінності без будь-якої різниці, 
причому, зокрема, жінкам повинні гарантуватись 
умови праці, не гірші від тих, якими користуються 
чоловіки, з рівною платою за рівну працю; 2) умо-
ви роботи, що відповідають вимогам безпеки та 
гігієни; 3) однакову для всіх можливість просуван-
ня по роботі на відповідні більш високі ступені ви-
ключно на підставі трудового стажу і кваліфікації; 
4) відпочинок, дозвілля і розумне обмеження робо-
чого часу та оплачувану періодичну відпустку так 
само, як і винагороду за святкові дні [4].

Важливим кроком для вдосконалення міжна-
родно – правового регулювання питань охорони 
праці стало підписання 9 грудня 1994 р. главами 
урядів країн СНД Угоди про співробітництво в га-
лузі охорони праці. Угода передбачає узгодженість 
дій при встановленні вимог охорони праці до ма-
шинобудівної продукції, технологій, матеріалів та 
речовин при створенні засобів захисту працівни-
ків; розробку й реалізацію міждержавних програм 
і технічних проектів; створення єдиної системи по-
казників та звітності в галузі охорони праці [5].

16 березня 2007 року Україна ратифікувала (із 
певними застереженнями) Європейську конвен-
цію про правовий статус трудящих – мігрантів. 
Цей міжнародно – правовий акт передбачає такі 
основні положення стосовно регулювання питань 
охорони праці: 1) медичний огляд і професійний 
іспит (ст.3) : набору майбутніх трудящих-мігрантів 
можуть передувати медичний огляд і професійний 
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іспит, метою якого є встановити, чи відповідає фі-
зичний і психічний стан здоров’я, а також технічна 
кваліфікація майбутнього трудящого-мігранта за-
пропонованій йому роботі, а також переконатися, 
що стан його здоров’я не загрожує здоров’ю людей; 
2) надання інформації Договірними Сторонами 
з питань охорони праці (ст.6): Договірні Сторони 
надають одна одній, а також майбутнім мігрантам 
відповідну інформацію про місце та умови їхнього 
проживання, умови праці та життя (зокрема, вар-
тість життя), винагороду, соціальне забезпечення, 
житло, харчування, переказ заощаджень, проїзд та 
про відрахування, що здійснюються із заробітної 
плати у зв’язку з внесками для соціального захисту 
й соціального забезпечення, податками та іншими 
зборами [6]. 

Окремі аспекти охорони праці регулює ратифі-
кована Україною 14 вересня 2006 року Європей-
ська соціальна хартія, серед яких можна виділити 
гарантоване право на безпечні та здорові умови 
праці (ст.3). З метою забезпечення ефективного 
здійснення права на безпечні та здорові умови пра-
ці Сторони зобов’язуються, консультуючись з орга-
нізаціями роботодавців і працівників: 1) розробити, 
здійснювати і періодично переглядати послідовну 
національну політику в галузі охорони праці, ви-
робничої гігієни і виробничого середовища. Го-
ловною метою цієї політики є поліпшення охорони 
праці і виробничої гігієни, а також запобігання не-
щасним випадкам та травматизму, що виникають 
внаслідок виробничої діяльності, пов’язані з нею 
або мають місце у процесі її здійснення, зокрема 
шляхом мінімізації причин виникнення ризиків, 
властивих виробничому середовищу; 2) прийняти 
правила з техніки безпеки та гігієни праці; 3) за-
безпечити виконання таких правил шляхом заходів 
нагляду за дотриманням їхніх вимог; 4) сприяти 
поступовому розвиткові призначених для всіх пра-
цівників служб виробничої гігієни, головне завдан-
ня яких полягає у здійсненні профілактичних і кон-
сультативних функцій [7].

У 1995 р. Міжнародною організацією праці 
(далі – МОП) створено Робочу групу (так звана 
група Карт’є), що складалася з 16 урядових чле-
нів. За наслідками проведеної фундаментальної 
роботи, робоча група Карт’є запропонувала п’ять 
категорій конвенцій і рекомендацій МОП: актуаль-
ні акти; акти, що потребують перегляду; застарілі 
акти; акти щодо яких потребується інформація та 
інші акти.

Групу «актуальні акти» формують три види 
конвенцій і рекомендацій:

1) фундаментальні та пріоритетні конвенції, 
а також супроводжуючі їх рекомендації. Перелік 
фундаментальних конвенцій обумовлений Декла-
рацією МОП про основні принципи та права у світі 
праці (1998 р.) [8]. Ними є:

– Конвенція № 29 про примусову чи обов’язкову 
працю (1930 р.);

– Конвенція № 87 про свободу асоціації та за-
хист права на організацію (1948 р.);

– Конвенція № 98 про застосування принципів 

права на організацію і ведення колективних пере-
говорів (1949 р.);

– Конвенція № 100 про рівне винагородження 
чоловіків і жінок за рівноцінну працю (1951 р.);

– Конвенція № 105 про скасування примусової 
праці (1957 р.);

– Конвенція № 111 про дискримінацію в галузі 
праці та занять (1958 р.);

– Конвенція № 138 про мінімальний вік для 
прийому на роботу (1973 р.);

– Конвенція № 182 про заборону та негайні 
дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці 
(1999 р.).

Список пріоритетних конвенцій визначає і 
може періодично змінювати Адміністративна рада 
МОП. Сьогодні до пріоритетних належать:

– Конвенція № 81 про інспекцію праці у про-
мисловості й торгівлі (1947 р.);

– Конвенція № 122 про політику в галузі зайня-
тості (1964 р.);

– Конвенція № 129 інспекцію праці в сільсько-
му господарстві (1969 р.);

– Конвенція № 144 про тристоронні консульта-
ції для сприяння застосуванню міжнародних тру-
дових норм (1976 р.).

2) конвенції та рекомендації, прийняті з 1985 
р. Таке рішення Адміністративної ради має 
об’єктивне підґрунтя. Так, конвенції та рекоменда-
ції з безпеки та гігієни праці, прийняті після 1985 
р., враховують найновіші проблеми нормотворчос-
ті МОП у цій сфері.

3)конвенції та рекомендації, прийняті до 1985 
р., щодо яких Адміністративна рада прийняла рі-
шення про сприяння їх імплементації, оскільки 
вони продовжують відповідати потребам правово-
го регулювання трудових відносин. Перелік таких 
конвенцій і рекомендацій також визначає Адміні-
стративна рада.

Другою групою Конвенцій та рекомендацій 
МОП є група «акти, що потребують перегляду», 
яка включає ті конвенції та рекомендації, щодо яких 
рішення про перегляд прийняла Адміністративна 
рада. До таких конвенцій слід віднести наступні:

– Конвенція №3 Про профілактику сибірки 
1919 року;

– Конвенція №4 Про сатурнізм у жінок і дітей 
1919 року;

– Конвенція №6 Про білий фосфор 1919 року; 
– Конвенція №13 Про свинцеві білила в маляр-

ній справі 1921 року; 
– Конвенція №119 Про забезпечення машин за-

хисними пристроями 1963 року; – Конвенція № 127 
Про максимальний вантаж 1967 року; 

– Конвенція №136 Про бензол 1971 року.
Метою перегляду є модернізація конвенцій і 

рекомендацій, сприяння ратифікації конвенцій та 
зростання узгодженості усієї системи конвенцій і 
рекомендацій МОП [9, п.2]. 

Група «застарілі акти» охоплює ті конвенції та 
рекомендації, що перестали відповідати сучасним 
потребам у сфері праці та меті і завданням діяль-
ності МОП. 
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До застарілих актів включають: 
1) відкладені конвенції; 
2) конвенції, які Адміністративна рада просить 

країни денонсувати, одночасно ратифікуючи нові-
ші конвенції, прийняті з того самого питання; 

3) рекомендації, що були юридично замінені 
відповідними рекомендаціями; 

4) рекомендації, проголошені Адміністратив-
ною радою такими, що вже не відповідають сучас-
ним вимогам. Надання конвенціям і рекомендаціям 
статусу «застарілих» передбачає подальше вирі-
шення питання про їхню долю, насамперед про їх 
скасування чи вилучення [10]. 

Четверту групу Конвенцій та рекомендацій 
МОП утворюють «акти, щодо яких потребується 
інформація», – тобто ті конвенції та рекомендації, 

для прийняття рішення щодо актуальності яких 
Адміністративній раді необхідно одержати до-
даткову інформацію. Таку інформацію одержують 
шляхом проведення загальних чи коротких оглядів, 
як і оглядів зі спеціальних питань[10].

П’яту групу формують «інші акти» – ті конвен-
ції та рекомендації, щодо яких Адміністративна 
рада розглядала питання про їхній статус, але не 
змогла віднести їх до будь-якої з інших чотирьох 
категорій. Такою визнана Рекомендація 1929 р. № 
31 Про запобігання нещасним випадкам на вироб-
ництві.

Таким чином, роль міжнародно – правових ак-
тів в регулюванні питань охорони праці стає дедалі 
вагомішою з огляду на високий рівень стандартів, 
проголошених ними.
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У статті досліджено теоретичні питання державного управління і державної підтримки сільськогосподарських това-
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В статье исследованы теоретические вопросы государственного управления и государственной поддержки сельско-
хозяйственных товаропроизводителей Украины в сравнении с международным опытом.

Ключевые слова: государственное управление, государственная поддержка, сельскохозяйственные товаропроиз-
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In the article has been analyzed the theoretical issues of governance and state support of agricultural producers in Ukraine 
compared with international experience.

Key words: public administration, public support agricultural producers, international experience.

Сільське господарство в Україні є галуззю, 
яка характеризується стабільним динамічний роз-
витком. Важливу роль в цьому процесі відіграє 
державне управління і підтримка. Але порівнюю-
чи з високим рівнем державної підтримки таких 
розвинених країн, як США, держав Європи, що 
вкладають левову частку своїх доходів в стиму-
лювання, підтримку, вирішення проблем аграрної 
сфери, простежуються певні недоліки державної 
підтримки вітчизняного сільськогосподарсько-
го товаровиробника. Визначення таких недоліків 
і шляхів їх вирішення на прикладі розвинених 
держав є актуальним, оскільки безпосередньо 
пов’язане з конкурентоспроможністю вітчизняної 
економіки.

Розглядом аспектів цієї проблеми займалися в 
своїх працях Андрійчук В.Г., Дем’яненко М.Я., Ко-
марова І.В., Мороз О.П., Пасхавер Б.Д., Філіпенко 
А.С., та інші. 

Важливим аспектом державної підтримки є 
розвиток і стимулювання конкурентних ринків. 

Саме вони уособлюють дієвий механізм, який 
забезпечує формування належного і суспільно не-
обхідного рівня цін, що є економічно вигідним як 
для товаровиробників, так і для споживачів. Дер-
жавне управління та регулювання діяльності укра-
їнських сільськогосподарських товаровиробників 
повинне формуватися на конкурентоспроможності 
як фундаменті їх стабільного розвитку та ефектив-

ного функціонування. Саме це правило є результа-
тивним важелем ринкових відносин. 

Позитивну правову оцінку необхідно надати 
«Концепції Загальнодержавної програми розвитку 
конкуренції на 2014-2024 роки» від 19.09.2012. В 
ній хоч і вказана стратегія запровадження збіль-
шення кількості учасників ринків, в тому числі і 
сільськогосподарських, але не регламентовано на 
правовому рівні механізм реалізації цього поло-
ження відносно сільськогосподарських товарови-
робників, діяльність яких ускладнена високими 
бар’єрами вступу на такі ринки. Одним з них є мар-
кетингові витрати, що являють собою збільшений 
вартісний баласт вираження розвитку торгівельних 
сільськогосподарських відносин, які в Україні пе-
ревищують європейські ціни в 2 – 3 рази. До них 
відносяться контроль якості продукції, складуван-
ня, транспортування тощо.

Державна підтримка українського сільськогос-
подарського товаровиробника наочно розкриваєть-
ся при розгляді такої економічної сфери, як експорт 
сільськогосподарської продукції. Це важливий сег-
мент економічної діяльності для України як держа-
ви з високим аграрним потенціалом. Особливо це 
стосується зернових, олійних та інших груп сіль-
госппродукції. За західним територіальним кордо-
ном починається стабільна ринкова кон’юнктура і 
найплатоспроможніші країни, такі як Угорщина, 
Словенія, Польща тощо. Але виникає рубіж між 
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державною підтримкою промислового розвитку 
аграрного сектору світових експортерів сільсько-
господарської продукції, таких як США, країни 
Європейського Союзу, та державною підтримкою 
українських сільськогосподарських товаровироб-
ників. Оскільки перші виділяють значні фінансові 
ресурси для підтримки розвитку свого аграрного 
сектору. Але є позитивні зрушення: згідно зі ста-
тистикою, експорт української сільськогосподар-
ської продукції за останні 3 роки збільшився в 1,5 
рази [5, с. 69].

Позитивним зрушенням на теренах аграрного 
сектору України може стати втілення у господар-
ську діяльність міжнародного досвіду розвинених 
агропромислових країн, як США, Німеччина, Ве-
ликобританія, Туреччина і його правове закріплен-
ня. Держава повинна підтримувати і розвивати такі 
форми експортного стимулювання:

- експортна премія, тобто продаж певного виду 
продукції, а також посилення впливу на зовнішні 
ринки, що є підставою для винагороди сільськогоспо-
дарського товаровиробника. Розрізняють прямі, коли 
надається разова субсидія при здійсненні експорту 
товарів, а також непрямі форми, тобто часткове або 
повне пільгове звільнення при закупівлі необхідної 
сировини, що використовується у виробництві сіль-
ськогосподарської продукції, орієнтованої на експорт;

- експортні дотації – сукупність пільг, що про-
являються у звільненні від оподаткування відповід-
них етапів, які здійснюються при експортній діяль-
ності, повернення податку з товарів тощо;

- експортне кредитування, тобто на визначений 
термін під встановлений відсоток надаються ко-
шти, з умовою їх повернення. Відсоткова ставка, 
як правило, встановлюється нижчою, ніж ринкова;

- страхування експортних операцій. Характер-
ною рисою є зменшена ставка по кредиту. В США 
відсоток за страхування становить 1–2 % від суми 
контракту, в Японії – 0,3 %.

Крім того, саме іноземні держави беруть на 
себе значні фінансові витрати з дослідження 
кон’юнктури ринку і витрат з підготовки кваліфі-
кованих кадрів.

Таким чином, така держава є гарантом і забез-
печує стабільність, ефективність та сталість діяль-
ності сільськогосподарських виробників. І до саме 
такої мети повинна прагнути і динамічно розвива-
тися Україна у державній підтримці вітчизняного 
сільськогосподарського товаровиробника.

Політика економічно розвинених країн Євро-
пи змінює прерогативу курсу ціноутворення і по-
ступово відмовляється від практики гарантованих 
державних цін, тобто інтервенційних. На мою дум-
ку, цей досвід для України, на превеликий жаль, не 
може бути втілений і правовим чином оформле-
ний, оскільки в разі настання збитків законодавчо 
запроваджена додаткова державна підтримка не в 
змозі їх покрити в повному обсязі. На відміну від 
України, фінансово-зміцненні агропромислові дер-
жави Європи компенсують понесені сільськогос-
подарськими товаровиробниками збитки в розмірі, 
достатньому для їх покриття. 

На крок вперед від України розвиненими держа-
вами вирішуються питання і здійснюється втілення 
в життя підтримки сільськогосподарського товаро-
виробника в можливості розвитку інформаційних 
технологій, інновацій в автоматизації сільськогос-
подарської діяльності, а як результат − збільшення 
прибутку сільськогосподарських товаровиробників 
з їх удосконаленням. У Польщі показник рівня ме-
ханізації перевищує середній рівень у 1,75 рази, 
а за український рівень механізації – майже у 12 
разів [2, с. 37]. Пояснюється це вдалим напрямком 
проведення аграрної реформи з ухилом на розви-
ток малих фермерських господарств (сімейних).

Існує світова практика створення технічних 
центрів для інженерно-технічного забезпечення 
сільськогосподарських товаровиробників − Шве-
ція, Німеччина та тенденція поширення кооперати-
вів для спільного використання сільськогосподар-
ської техніки − Франція, Італія [3, с. 177].

Залучення нових інвесторів у сферу сільсько-
господарського виробництва є нагальною потре-
бою в аграрній сфері, оскільки це продовження 
шляху до створення динамічної і потужної аграр-
ної індустрії. Але капітал інвесторів, як інозем-
них, так і вітчизняних, повинен бути захищений 
державою правовими методами, а саме боротьбою 
з корупційними проявами на всіх сходинках дер-
жавного управління сільськогосподарської діяль-
ності. Оскільки це, як показую міжнародний до-
свід і практика, відлякує цивілізованих інвесторів. 
Другий аспект проблеми, це створення і прийняття 
нормативних актів, які б ввели і закріпили проце-
дуру повернення ПДВ для українських інвесторів, 
яка давно практикується для закордонних. Обсяги 
прямих інвестицій в 2012 році в сільськогосподар-
ське виробництво, відповідно до статистичних да-
них, зросли на 5,3 %, в порівнянні з 2011 роком. 
Більша половина з яких йдуть на розвиток вироб-
ництва продукції експорту, серед якої соя, зерно, 
насіння соняшнику [5, с. 35]. Такий стан справ 
викликає необхідність прийняття відповідного за-
кону, який би затвердив і гарантував інвесторам 
вільний експорт виробленої сільськогосподарської 
продукції. Принципи агропромислових відносин 
між Україною та інвесторами повинні бути пропи-
сані і закріпленні в нормативних актах, основним з 
яких повинен стати принцип дерегуляції державою 
цих відносин. Це не призведе до хаосу чи розрухи 
у відносинах іноземних інвесторів і українських 
сільськогосподарських товаровиробників, а навпа-
ки забезпечить ефективне міжнародно − приватне 
партнерство. 

Тому введений мораторій на продаж сільсько-
господарських земель також, на мою думку, є фа-
тальною помилкою. Оскільки для залучення дій-
сно потужних інвестицій, і цим самим реалізація 
стратегічних для України сільськогосподарських 
проектів, необхідно правовими засобами скасувати 
дію цього мораторію. Тому інвестиційна діяльність 
у сферу сільськогосподарського виробництва не-
розривно пов’язана з земельними внутрішньодер-
жавними правовідносинами. Інвестиції у будь-яку 



58

№4 / 2013 р.
♦

сферу сільського господарства – це довгостроковий 
період окупності. Кардинальні і негайні зміни пра-
вового статусу сільськогосподарських земель Укра-
їни – шанс залучити інвестиційний капітал, уник-
нути невизначеності і великих ризиків інвесторів.

Дерегулювання повинно відіграти важливу 
роль у відносинах між державою та товаровироб-
никами. Це є одна із форм державного впливу на 
суспільно-економічні процеси економіки, що по-
лягає у запровадженні комплексу заходів, спрямо-
ваних на досягнення соціального та економічного 
ефекту, і виявляється в обмеженні втручання ор-
ганів державної виконавчої влади у фінансово- 
економічну діяльність суб’єктів господарювання 
[3, с. 320]. В теперішній час виступає важливим 
напрямком реформування різних сфер економіч-
ного життя, в тому числі і сільськогосподарського 
виробництва.

У 2010 р. внесок від сільськогосподарської ді-
яльності у ВВП склав 9,3%, обсяг державної під-
тримки становив 0,22 % ВВП. В деяких державах 
Європи цей показник сягає 4,1%. Покращення 
статистичних даних залежить також і від частки 
зайнятого населення у сільськогосподарській ді-
яльності, тенденція якої визначає суттєве знижен-
ня в останні роки. Тому важливим є розроблення 
правових актів з плануванням узгоджених дій для 
зміни цієї тенденції, оскільки дії Закону України 
«Про основні засади державної аграрної політики 
на період до 2015 року» від 18.10.2005 р., де визна-
чається комплексний розвиток сільських територій 
як стратегічної мети державної аграрної політики 
у збільшенні зайнятості сільського населення, та 
Закону України «Про пріоритетність соціального 
розвитку села та агропромислового комплексу в 
народному господарстві» від 17.10.1990 р., як по-
казала практика, є недостатнім.

Досвід багатьох розвинених, конкурентоспро-
можних в аграрній сфері країн, серед яких США, 
країни Західної Європи, США дає можливість ді-
йти висновку, що успішністю і ефективністю ді-
яльності вони завдячують саме зваженому дер-
жавному управлінню , високому рівню державної 
підтримки. Україна повинна перейняти їх результа-
тивну практику та безцінний досвід, щоб на право-

вому рівні закріпити стратегію вирішення проблем 
у сільськогосподарській діяльності. Це стосується:

1) проведення стратегічного реформування у 
сфері модернізації інженерно-технічного облад-
нання, що дозволить підвищити продуктивність 
праці, а також інфраструктури заготівлі та збуту 
сільгосппродукції, оскільки її нерозвиненість, ви-
користання застарілих елеваторів призводить до 
втрати продукції під час зберігання та транспорту-
вання. Опосередкованим, але не менш важливим 
результатом цього стане збільшення якості і без-
печності сільськогосподарської продукції;

2) врегулювання земельних відносин, дерегу-
лятивна політика в сфері управління сільськогос-
подарськими товаровиробниками, що призведе до 
збільшення інвестування в аграрний сектор еконо-
міки і конкурентоспроможності сільськогосподар-
ської продукції;

3) впровадження розумної цінової політики для 
збільшення рентабельності сільськогосподарських 
товаровиробників усіх організаційно-правових 
форм. Держава отримає конкурентоспроможний 
український аграрний ринок на теренах світової 
торгівлі, а сільськогосподарські товаровиробники 
– ринкову ціну за свою продукцію;

4) закріплення розвитку соціальної інфраструк-
тури села, що збільшить чисельність зайнятих в 
сільськогосподарській діяльності.

Сільське господарство необхідно розглядати в 
комплексі всієї економічної системи, тому і про-
блеми повинні вирішуватися в контексті існуючих 
проблем в економіці держави. 

В українському державному управлінні та дер-
жавній підтримці сільськогосподарського товаро-
виробника існує головна проблема, яка, на жаль, не 
може вирішитися політичними чи правовими засоба-
ми. Закріплені в різноманітних нормативно-правових 
актах стратегічні цілі не мають системного підходу та 
спрямованості на кінцевий результат, а виконуються 
хаотично. Це відрізняє Україну від більшості країн 
з розвиненою сферою сільського господарства, що 
як наслідок створює необхідність донесення цього 
факту до свідомості кожного зацікавленого в розкві-
ті аграрного сектору економіки, оскільки не можна і 
далі кульгати, маючи дві здорові ноги.
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Починаючи дослідження відносин, що скла-
даються у галузі біотехнологічної діяльності, 
необхідно зазначити, що це відносно нова сфера 
людської діяльності, що з‘явилась внаслідок інно-
ваційного, якісного стрибку в біологічній науці, що 
дозволив змінювати структуру живих організмів, 
спрямовувати їх життєдіяльність в заданому на-
прямку, з метою отримання певних корисних якос-
тей і властивостей, що відсутні в звичайних умовах 
життєдіяльності таких організмів.

До цього часу дослідження різних аспектів 
правового регулювання біотехнологічних явищ 
здійснювались вченими-правниками, зокрема 
авторами на подібну тему є Н.Білан, О.Грибко, 
В.Завгородня, А.Йойриш, О.Красовський, Т. Корот-
кий, В. Лозо, М. Медведєва, Н. Мельничук, Ю. Раз-
мєтаєва, Р. Стефанчук, В. Третьякова, Ю.Храмова, 
Г.Чеботарьова, К.Шахбазян.

 Наукова проблема полягає в стихійному розви-
тку біотехнологічної діяльності як суспільного яви-
ща, що призводить до зіткнення людства з небачени-
ми раніше можливостями і глобальними викликами, 
породжує якісно нові суспільні відносини, не дослі-
джені в достатній мірі і не врегульовані законодав-
ством. Такий розвиток є не тільки часто стихійним, 
а й випереджаючим, щодо правового регулювання, 
та навіть суспільного усвідомлення певних досяг-
нень у галузі біотехнології. Наукові розробки часто 
дуже швидко, навіть можна сказати, поспіхом, після 
декларативного дослідження ризиків, перетворю-
ються на комерційні продукти, зважаючи на досить 
короткий життєвий цикл таких інновацій і необхід-
ність окупити зроблені капіталовкладення, а на їх 
місце швидко приходять ще більш нові технології, в 

результаті чого їх негативні сторони проходять без-
посередню, якщо можна так висловитись, «апроба-
цію» на споживачах та навколишньому середовищі.

Також, необхідно підсумувати існуючі підходи 
у законодавстві до понять, пов’язаних з біотехно-
логіями та на основі такого аналізу дати кваліфі-
коване наукове юридичне визначення того, яким 
юридичним змістом наповнені суспільні відносини 
у сфері застосування біологічних технологій.

Досліджуючи питання розвитку правового ре-
гулювання біотехнологій на рівні доктрини, слід 
зауважити, що ситуація радикально змінилась за 
останні 40 років для всього світу і за останні 10-20 
років для України. Якщо в кінці 80-х років і йшла 
мова про розробку певних напрямів правового ре-
гулювання розвитку біотехнологій в Україні, то 
дев‘яності роки залишились втраченим часом.

 Вчені Національного університету біоресур-
сів і природокористування України вважають, що 
біотехнологія (біоінженерія) – це напрям сучасної 
науки і техніки, головним завданням якого є ви-
користання біологічних процесів для виробничих 
цілей[14, с.17].

З позицій галузевої науки – біології, найважли-
вішими завданнями, що стоять перед біотехноло-
гією сьогодні є підвищення продуктивності сіль-
ськогосподарських рослинних культур і тварин, 
створення нових порід видів, що культивуються 
в сільському господарстві, захист навколишнього 
природного середовища і утилізація відходів, ство-
рення нових екологічно чистих процесів перетво-
рення енергії [2, с.7].

Згідно думки російського вченого, в умовах 
планово-адміністративного регулювання відно-
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син у вказаній сфері достатньо було спиратись на 
відомчі нормативні акти. В нових умовах перехо-
ду до ринкової економіки необхідно розширювати 
арсенал правових методів регулювання, залучаючи 
цивільно-правові засоби, що забезпечуватимуть, з 
однієї сторони свободу дій суб‘єктів генно-інже-
нерної діяльності, а з іншої – постійний контроль з 
боку федеральних органів [8, с.7].

Щодо напрямів, або системи законодавства, 
пропонувалась класифікація за напрямами право-
вого регулювання, згідно якої існують інформацій-
ний напрям, що імплементований через ратифіка-
цію Орхуської конвенції, аналітичний, пов‘язаний 
з регламентацією процедур оцінки ризику та екс-
пертизи, експортно-імпортний, що регулює тран-
скордонне переміщення ГМО, торгівля, куди відно-
сяться головним чином норми, що регламентують 
маркування продовольчої продукції та інші права 
споживачів у цій сфері, виготовлення продукції з 
використанням ГМО, що насамперед полягає у 
різного роду обмеженнях і заборонах для харчової 
промисловості[11, с.24]

Очевидно, що правове регулювання відносин 
у сфері біотехнологій має ґрунтуватись на базово-
му документі, або сукупності документів, подібно 
до того, як вже згадувалось у даному дослідженні 
в США у 1986 р. були прийняті «Загальні засади 
правового регулювання у сфері біотехнологій». 
Цей документ належить до доктринально-право-
вих, оскільки на багато років окреслив ті напрями і 
ті підходи, які застосовуватиме держава до суспіль-
них відносин у сфері біотехнологій.

На даному етапі законодавство носить фраг-
ментарний характер, підставно вести мову не про 
законодавство у сфері біотехнологій, а про перші 
згадки поняття біотехнологій у законодавстві, ви-
кликані об’єктивною на той час необхідністю на-
здоганяти західну індустрію сучасних біотехноло-
гій, яка почала свій розвиток з 70-х років минулого 
століття. Технологічне і промислове відставання 
в середині 80-х років вже було очевидним для на-
уковців та правлячих кіл, можливості освоєння но-
вих угідь на периферії СРСР, в зонах ризикованого 
землеробства, на які робилась ставка в минулі де-
сятиліття, вже продемонстрували свою згубність, 
отже спроба законодавчо стимулювати розвиток 
біотехнологій була виправданою, і при належному 
супроводженні і контролі з боку владних структур, 
як і будь-яка ініціатива в плановій економіці, мала 
певні перспективи. Проте об’єктивні історичні про-
цеси не дозволили цьому статись, тому радянський 
етап розвитку законодавства у сфері біотехнологій 
залишається ілюстрацією прогресивних ініціатив, 
які не були розвинені.

Натомість наступне десятиліття стало часом, 
коли процеси державотворення, економічних ре-
форм та пов’язаного з ними зубожіння та втрати на-
укового потенціалу країни стали катастрофічними 
для розвитку законодавства про біотехнології. Ви-
ключеннями в цьому періоді є лише слідуванням 
України в фарватері світових процесів, що виража-
лось в ратифікації міжнародних документів «явоч-

ним порядком», тобто по факту їх надходження з 
міжнародних структур.

Конвенція про охорону біологічного різнома-
ніття від 1992 року, ратифікована Україною у 1994 
році поповнила термінологічну базу українського 
законодавства двома важливими поняттями : зо-
крема «Біологічні ресурси» включають генетич-
ні ресурси, організми або їх частини, популяції 
або будь-які інші біотичні компоненти екосистем, 
які мають фактичну або потенційну користь або 
цінність для людства. Також, згідно Конвенції, 
«Біотехнологія» означає будь-який вид технології, 
пов’язаний з використанням біологічних систем, 
живих організмів або їх похідних для виготовлення 
або зміцнення продуктів, або процесів з метою їх 
конкретного вживання[6].

Стаття 16 Конституції України, прийнятої у 
1996 році, проголошує: «Забезпечення екологічної 
безпеки і підтримання екологічної рівноваги на те-
риторії України, подолання наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи – катастрофи планетарного масш-
табу, збереження генофонду Українського народу є 
обов’язком держави» [7].

Значним кроком у просуванні вітчизняного за-
конодавства стала Орхуська конвенція про доступ 
до інформації, участь громадськості в процесі при-
йняття рішень та доступ до правосуддя з питань, 
що стосуються довкілля. Так в преамбулі Сторони 
визнають занепокоєність громадськості в зв’язку з 
навмисним вивільненням генетично змінених орга-
нізмів у навколишнє середовище і необхідність під-
вищення прозорості та активізації участі громад-
ськості в процесі прийняття рішень у цій області, 
стан складових навколишнього середовища, таких 
як повітря й атмосфера, вода, грунт, земля, ланд-
шафт і природні об’єкти, біологічне різноманіття 
та його компоненти, включаючи генетично змінені 
організми, та взаємодію між цими складовими[5]. 

Слід погодитись з В.Курило та І.Гиренко, які за-
значають, що вже наприкінці 90-х років в Україні 
склалася ситуація, коли створення системи контр-
олю по забезпеченню біобезпеки при поводженні 
з ГМО, визначення адекватної структури системи 
органів державного контролю у цій сфері та право-
вої регламентації завдань, які вони мають викону-
вати, стало вкрай потрібно для держави у зв’язку 
з інтеграцією у світове співтовариство [10, с. 214].

Не проведено прямого юридичного зв’язку між 
життям і здоров’ям людини і навколишнім при-
родним середовищем, відповідний стан якого є ви-
значальною умовою життя людини. Не закріплено 
належність людини до навколишнього природного 
середовища, або принаймні той тісний зв’язок між 
організмом людини, та усіма живими організмами 
в силу спільних законів їх функціонування і роз-
витку, спільної вразливості до шкідливих чинників 
навколишнього природного середовища..

Найважливішим здобутком на цьому етапі є 
прийняття Закону України «Про державну систему 
біобезпеки..», адже з його появою можливо вести 
мову принаймні про законодавство у сфері біотех-
нологій, в якому втілюються норми права комплек-
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сного правового інституту – правового регулюван-
ня здійснення діяльності у сфері біотехнологій. На 
розвиток згаданого закону приймаються підзаконні 
нормативні акти, цей процес є постійно триваю-
чим, внаслідок чого слід виділити його як сучасний 
етап розвитку законодавства у сфері біотехнологій.

Інша важлива риса сучасного правового генези-
су полягає у багатоманітності і широкій типології 
правовідносин, яка все частіше не збігається з кла-
сичною системою правових галузей, і це все час-
тіше відмічають різні дослідники. Мова доходить 
до того, що розподіл на галузі проголошується дру-
горядним, штучним, оскільки такі відомі класичні 
критерії як предмет і метод правового регулювання 
є подекуди розмитими, подекуди поєднуються в 
одній галузі. Так, зокрема, імперативний і диспо-
зитивний метод, за виключенням «чистих» приват-
них або публічних галузей, присутні практично в 
кожній правовій галузі у певному співвідношенні, 
роблячи її змішаною, приватно-публічною.

Подібні релятивістські погляди зумовлюють в 
окремих випадках групування правових норм не за 
галузевою а за інституціональною, комплексною 
ознакою, на основі обслуговування цими нормами 
на комплексних методологічних засадах правового 
регулювання потреб певної організованої єдності 
суспільних відносин. Звідси з’являються терміни, 
такі, як «спортивне право», «медичне право» і т. ін. 
[див. напр. 15, 13 ].

Загалом, всі наведені особливості в тій чи іншій 
міри характерні і для правового регулювання сус-
пільних відносин у сфері біотехнологій. Гіпотеза 
даного дослідження полягає в наявності такої спе-
цифічної сфери суспільних відносин, що потребує 
розвитку правового регулювання. Власне, перший 
розділ даного дослідження присвячений обґрунту-
ванню даної гіпотези і перетворенню її на теорію.

Крім того, якого небудь, визнаного усіма на-
уковцями чіткого розподілу між поняттями еколо-
гічного та природоресурсного права не проведено, 
так напр. А.П. Гетьман, розмірковуючи про витоки 
науки екологічного права України, у підсумку за-
значає, що «Становлення наукових ідей і концеп-
цій правового регулювання охорони довкілля й 
пов’язане з зазначеним формуванням природоохо-
ронного (природоресурсного) права не зупинило, 
а, навпаки, дало новий імпульс для подальших на-
укових пошуків вирішення правових проблем зе-
мельного, водного, лісового й гірничого права»[3, 
с. 173], отже і в даній праці не ставиться завдан-
ня такого розмежування, тим більше, що дискусія 
в межах спеціальності ще не завершена, зокре-
ма, цікавий методологічний підхід запропонував 
В.Єрмоленко [4, с.153] але по мірі вживання обох 
цих понять залежно від контексту і з урахуванням 
предмету дослідження нами вважається за доціль-
не надавати певні пропозиції щодо доповнення та-
кого розмежування з позицій правового регулюван-
ня відносин у сфері біотехнологій.

Важливим за методологічної точки зору є і ви-
рішення питання, що розуміти під предметом озна-
чених правовідносин, оскільки предмет і метод є 

інструментами пізнання сутності правовідносин, їх 
принципового і змістовного наповнення.

Первинним кроком на шляху вирішення про-
блем методології вивчення правовідносин у сфері 
біотехнологій нам видається окреслення кола фак-
тично сформованих, суспільних відносин в озна-
ченій галузі, та тих, що знаходяться в стадії фор-
мування.

В законодавстві і теоретичних дослідженнях 
робились окремі спроби встановлення визначень і 
співвідношення таких понять як екологічна безпе-
ка, біологічна безпека, безпека та якість харчових 
продуктів, генно-інженерна діяльність.

Роботи цих авторів присвячені вивченню еко-
лого-правових, цивільно-правових, міжнародно-
правових та інших аспектів впровадження біотех-
нологій. Проте, діяльність у галузі біотехнологій 
представляє собою єдиний процес, від виникнен-
ня ідей і пошуку фінансування розробок, через 
одержання лабораторних результатів в контрольо-
ваному середовищі, апробацію, патентування, пе-
ревірку безпечності до впровадження і доведен-
ня біотехнологічної продукції до споживача, так 
званої комерціалізації і становлять собою єдиний 
нерозривний комплекс правовідносин, про який 
необхідно скласти комплексне правове вчення у 
межах екологічного, природноресурсового права, 
не відкидаючи фрагментарних розробок, вже на-
працьованих в інших правових галузях.

В теорії екологічного права виділяється три 
групи екологічних правовідносин – природоохо-
ронні у галузі природокористування; відносини з 
охорони навколишнього природного середовища 
від негативних впливів не пов’язаних безпосеред-
ньо з використанням природних ресурсів та від-
носини по забезпеченню екологічної безпеки від 
аварій і катастроф; відносини з приводу консерва-
тивної, тобто заповідної охорони природи. В другій 
з перерахованих груп виділяється три види впливу 
– фізичний, хімічній і біологічний, від яких відпо-
відно здійснюється правова охорона. Так, негативні 
біологічні впливи виникають у зв’язку з викорис-
танням біотехнологій, забруднення навколишнього 
середовища шкідливими мікроорганізмами (віру-
сами, бактеріями, грибками і т.д.) [9, с. 36].

Поняття сфери біотехнологій, очевидно, має 
будуватись виходячи з специфіки такого предме-
ту. Біотехнології поки що не можна визначити як 
певну галузь народного господарства, оскільки це 
сума технологій, які знаходять своє застосування 
в усіх сферах виробництва – сільському господар-
стві, харчовій промисловості, медицині, хімічній 
промисловості, кібернетиці та інших сферах. 

Таким чином, підсумовуючи зазначене, мож-
на зробити висновок, що сфера біотехнологій це 
сукупність видів наукової і технічної діяльності у 
різних галузях суспільного буття, що включає за-
стосування прийомів і методів використання біоло-
гічних процесів з метою задоволення потреб люди-
ни і суспільства.

Поняття правовідносин у сфері біотехноло-
гій логічно невіддільне і визначається предметом 
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правовідносин у сфері біотехнологій. Не вдаючись 
глибоко в теоретико-правовий аналіз підставності 
існування таких понять як предмет і об‘єкт право-
відносин, що знаходяться на межі правової і філо-
софської наук, в якості гіпотези дослідження хоті-
лося б запропонувати своє бачення співвідношення 
поняття, предмету і об‘єкту правовідносин.

Поняття відповідно є вираженням основних 
властивостей правовідносин, оскільки будь-яке 
явище, його сутність, відмінність від інших явищ 
можливо пізнати лише у його проявах, властивос-
тях.

Узагальнюючи викладене, можна констатувати, 
що завданнями державно-правового регулювання 
правовідносин щодо розробки і використання біо-
технологій є біологічна безпека, збереження біоло-
гічного різноманіття та розвиток біотехнологічної 
галузі з метою всебічного задоволення потреб лю-
дини і суспільства.

Зазначене тісно пов‘язане з поняттям реалізації 
екологічних прав громадян, серед яких вказується 
право на життя, екологічне право, тобто на збере-
ження та стале використання біологічного різнома-
ніття, охорону здоров‘я, тощо [8, с.3]

Отже з правової точки зору підставно запро-
понувати розуміння юридичне поняття методів 
біотехнологій як сукупності юридично регламен-
тованих засобів розвитку живої природи і людини і 
удосконалення умов існування людства.

Звідси – правовідносини у сфері біотехнологій 
– це врегульовані правовими нормами суспільні 
відносини що складаються в процесі застосуван-
ня прийомів і методів використання біологічних 
ресурсів і процесів з метою задоволення потреб 
людини і суспільства та забезпечення при цьому 
біологічної безпеки, збереження біологічного різ-
номаніття та подальшого розвитку біотехнологіч-
ної галузі.

Наступним важливим завданням є визначення 
галузевої правової приналежності цього суспіль-
ного явища, яка є детермінантою його суспільного 
буття. В якій мірі вказані правовідносини є публіч-
ними, в якій мірі вони можуть бути передані до 
сфери приватно-правового регулювання вочевидь 
прямо залежить від державно-правової доктрини. 
Як слідує з Конституції України, наша держава є 
соціальною, правовою, життя людини і її здоров‘я 
визнається найвищою соціальною цінністю[7].

Так, російський дослідник Г. Бистров відмічає, 
що «широко розповсюдженим є хибний погляд, що 

правове регулювання генно-інженерної діяльності 
це інститут екологічного права. У дійсності – це 
комплексний інститут аграрного та екологічного 
права»[1, с.428].

Узагальнено критерій відмежування полягає 
в тому, що правовідносини у сфері біотехнологій 
є екологічними правовідносинами, а правовід-
носини, пов’язані з біотехнологіями, відносини 
другого порядку, які групуються навколо того ж 
мегаоб’єкту права але належать до інших галузей 
права – цивільного, адміністративного, конститу-
ційного, кримінального, тощо.

Звертаючись до методології екологічного права 
в пошуках концептуальних рішень, слід навести 
бачення Т. І. Макарової, яка зазначає, що методоло-
гія галузей юридичної науки повинна формулюва-
ти «правильну світоглядну позицію» законодавця, 
суб’єктів правозастосування, інших суб’єктів пра-
ва, як систему морально-, соціально-, економіч-
но-орієнтованих поглядів на предмет галузі пра-
ва. Питання методології мають також виражений 
прикладний характер, оскільки дають можливість 
сформувати системний погляд на принципи та при-
йоми дії права в системі існуючих суспільних від-
носин. Тобто дослідження методології галузей пра-
ва може бути здійснене на двох рівнях- загальному 
(загальнонауковому, загальнометодологічному,) що 
створює загально світоглядну позицію, та приклад-
ному, що визначає способи та засоби пізнання норм 
права, при чому на загальному рівні визначається 
доктрина, а із змісту прикладного аспекту випливає 
організаційний та прикладний інструментарій, що 
застосовується досліджуваною галуззю науки, в 
тому числі формулюються методи правового регу-
лювання. Відтак, принцип сталого розвитку, який 
також лежить в основі економічного і соціального 
розвитку, визнається автором основою комплек-
сності екологічного права [11, с.103], з чим слід аб-
солютно погодитись і розглядати правовідносини у 
сфері біотехнологій з подібних позицій.

Отже, підставним є обгрунтування принци-
пу примату екологічно-правових норм у випадку 
колізій між нормами різних галузей. З точки зору 
аграрного виробництва тут можливий конфлікт 
між принципами продовольчої безпеки та еколо-
гічної безпеки, адже економічні вигоди від продук-
тивності використання біотехнологій в сільському 
господарстві не повинні перекривати вимоги від-
повідальності перед майбутніми поколіннями за 
стан навколишнього природного середовища.
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У статті аналізуються сутнісні характеристики податкового процесу як різновиду юридичного процесу. Автор до-
сліджує податкові процеси зарубіжних країн та їх вплив на міжнародну економічну ситуацію. Автор акцентує увагу на 
особливостях податкових систем та їх взаємозв`язок із податковими процесами.
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В статье анализируются содержательные качества налогового процесса как разновидности юридического процесса. 
Автор исследует налоговые процессы зарубежных стран и их влияние на международную экономическую ситуацию. 
Автор акцентирует внимание на особенностях налоговых систем и их взаимосвязь с налоговыми процессами.

Ключевые слова: налоговый процесс, юридический процесс, санация, инфляция.

This article analyzes the essential characteristics of the tax process as a form of legal process. The author examines the 
tax processes of foreign countries and their impact on international economic situation. Author focuses on the features of tax 
systems and their correlation with tax processes.

Key words: tax process, legal process, sanitation, inflation.

На сучасному етапі світового економічного роз-
витку та у зв’язку з реформуванням податкових 
систем багатьох держав, стає необхідним вивчення 
основних джерел наповнення державних бюджетів 
та забезпечення населення усіма необхідними со-
ціальними благами. Як відомо, саме податки забез-
печують бажаний рівень економічної стабільності 
держави.

 Таким чином, актуальним стає дослідження по-
даткових процесів, які мають місце як в середині 
країни, так і за її межами. На думку багатьох вче-
них, таких як: Бачуріна Д.Г., Іванова В.Н., Пришви 
Н.Ю. податкові процеси – є врегульованою проце-
суальними нормами податкового права діяльністю 
учасників податкових правовідносин, пов’язаною 
із акумуляцією платежів податкового характеру до 
бюджетів [8, с. 144].

Більше того, науковий та практичний інтерес 
має вивчення податкових процесів у зарубіжних 
країнах з метою використання в Україні позитив-
ного досвіду інших держав, а також більш повного 
та всебічного розуміння проблем податкових змін 
та перспектив їх вирішення.

При написанні даної роботи перед автором сто-
яли наступні завдання:

- визначити роль і місце податків в економіці 
держав;

- дослідити, які саме податкові процеси мають 
місце у різних країнах світу;

- прослідкувати розвиток податкових процесів 
та їх вплив на світову економіку;

- дослідити переваги та недоліки податкових 
систем та їх вплив на податкові процеси.

Сучасний період розвитку податкової сфери 
свідчить про необхідність глибокого правового ана-
лізу процесуальної складової механізму податково-
правового регулювання. Процесуально-правові за-
соби в податковому праві є умовою реалізації цілей 
та завдань, поставлених у сфері податкових відно-
синах, які опосередковують взаємодію держави та 
платників податків, є гарантом захисту законних 
інтересів, а також є засобом координації приватно-
го і публічного інтересу.

Більшість вчених досліджують головні ха-
рактеристики податкового процесу, роблячи по-
рівняння податкового та бюджетного процесів. 
Наприклад, Ногіна О.А. вважає, що податковий і 
бюджетний процеси відмінні за характером «про-
цесуальності». Податковий процес як діяльність 
уповноважених державних органів (податкових 
і митних) характеризується зовнішньою орієнта-
цією, тобто ці органи завжди діють стосовно ор-
ганізаційно не підпорядкованих і не залежних від 
них осіб – платників податку, банків, і приймають 
індивідуальні правові акти (рішення, постанови). 
Щодо діяльності уповноважених органів у рамках 
бюджетного процесу, то вона досить різноманіт-
на і дуже часто має не процесуальний, а більше 
процедурний характер вчинення дій державними 
органами.

Варто також звернути увагу на сутнісні харак-
теристики податкового процесу: 
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- він являє собою сукупність послідовно вчи-
нюваних юридично значимих дій;

- регулюється відповідними процесуальними 
нормами;

- здійснюється тільки компетентними 
суб’єктами, наділеними відповідними владними 
повноваженнями;

- процесуально оформлює реалізацію матері-
альних прав та обов’язків відповідних суб’єктів;

- складається зі стадій, на кожній з яких учасни-
ками процесу відбуваються юридичні дії й досяга-
ється певний юридично значущий результат;

- пов’язаний із винесенням правозастосовчих 
актів;

- є формою діяльності, що об’єктивно має по-
требу в процесуальній регламентації.

Податки відіграють важливу роль у наповненні 
дохідної частини бюджетів багатьох країн. У роз-
винених країнах податки складають 25-50% від ва-
лового внутрішнього продукту держави [2, с. 41].

Велику кількість податків мають країни з най-
більшим рівнем соціальної спрямованості економі-
ки, такі як: Швеція, Данія, Бельгія, Фінляндія.

У різних країнах світу податкові процеси від-
різняються типом побудови податкових систем, 
кількістю податків, ставками податків, методиками 
їх розрахунку, але всі вони базуються на загально-
му принципі – стабільності законодавчої бази.

У більшості держав світу перед особою не сто-
їть питання сплачувати податки чи ні. Їх необхідно 
сплачувати відповідно до чинного законодавства.

У багатьох країнах світу ставки податку достат-
ньо високі, на відміну від діючих ставок в України 
чи Росії. Таким чином, підприємці з даних держав 
можуть ставити собі за ціль реєстрацію своєї ді-
яльності у вільних економічних зонах. Наприклад, 
якщо ставка податку на дохід підприємця складає 
40%, то у вільній економічні зоні – 1-5%. Отже, 
держава створює такі умови оподаткування, щоб 
підприємця не зацікавила перспектива реалізовува-
ти капітал за кордоном.

Основна увага у побудові податкової системи в 
багатьох країнах світу приділяється розвитку під-
приємницької діяльності та стимулюванню інвес-
тиційної діяльності як вітчизняних підприємств, 
так і іноземних [7, с. 26].

Податкові системи багатьох країн надзвичайно 
гнучкі, чим і зумовлюють плавність протікання по-
даткових процесів як на мікро-, так і на макрорівні. 
Для прикладу, у США та Великій Британії платник 
податку може сам обирати, який варіант оплати по-
датку йому буде найбільш ефективним.

Великою перевагою у протіканні податкових 
процесів в багатьох державах світу є однозначність 
трактування сплати податку, як із однієї сторони – 
платника, так і зі сторони податкових органів.

Сучасним податковим системам притаманна ве-
лика частина податкових надходжень до бюджетів 
із Валового національного продукту. На початку 
ХХІ ст. ця частина складає: у США – 30%, Японії 
– 31%, Великій Британії – 37%, Канаді – 37%, Ні-
меччині – 38%, Італії – 40%, Франції – 44%, Бель-

гії – 46,1%, Нідерландах – 48%, Норвегії – 48,3%, 
Данії – 52%, Швеції – 61%.

Заслуговує уваги податковий процес США, 
адже основоположним принципом американського 
законодавства «закон однаковий для всіх». Проте 
податкова система США включає сотні положень, 
які можна вважати дискримінаційними по відно-
шенню до певних груп платників податків. Напри-
клад, власники живої нерухомості мають більше 
податкових пільг, ніж ті жителі США, які оренду-
ють житло. 

За оцінками Контрольної Палати США General 
Accounting Office, чоловіки і жінки, які перебува-
ють у законному шлюбі, мають можливість отри-
мати в цілому на 1 138 економічних і податкових 
поблажок більше, ніж люди, що перебувають у ци-
вільному шлюбі або одностатеві пари. 

Парадоксально, але до цих пір в США немає 
однозначного розуміння – яким чином оцінювати 
розміри доходів фізичних осіб. Справа в тому, що 
деякі доходи (наприклад, зарплати) обкладаються 
податками, інші – обкладаються податками двічі 
(наприклад, дивіденди по акціях), а треті (напри-
клад, дохід, одержуваний за рахунок покупки цін-
них паперів – облігацій і бондів, емітованих міс-
цевими органами влади) – податками взагалі не 
обкладаються. 

За підрахунками Бюро Економічного Аналізу, 
у 2012 році середньостатистичний американець 
повинен був пропрацювати 77 днів у році, щоб за-
платити федеральні податки і ще 39 днів, щоб за-
платити податки, належні штатам, графствам і му-
ніципалітетам. Таким чином, податки є головною 
статтею витрат американців [1, с. 12]. 

Для порівняння, щоб заплатити за житло, по-
трібно відпрацювати 62 дні на рік, за медичну 
допомогу та ліки – 52 дні, за продукти харчуван-
ня – 30 днів, за транспортні послуги – 30 днів, за 
відпочинок та розваги – 22 дні, за одяг, взуття і т.п. 
– 14 днів. 

Американці платять податки, як мінімум, чоти-
рьох бюджетам – федеральному, штату, графства і 
муніципалітету. За оцінками Офісу Менеджменту 
та Бюджету, традиційно велику частину податків 
платять фізичні особи (зазвичай, вони вносять до 
бюджету суми, у п’ять-шість разів перевищують 
суми, що відраховуються комерційними структура-
ми) [6, с. 75]. 

Особливої уваги заслуговує податковий процес 
у Швеції. Розвиток системи оподаткування у цій 
країні відбувається під впливом загальної еконо-
мічної ситуації, для якої характерні такі тенденції: 
стабільність та незмінність протягом кількох років 
загальних правил стягнення податків;високий сту-
пінь розвитку регулятивної системи;постійна орі-
єнтація держави на підтримку структуро віднов-
лювальної рівноваги; гнучкість, вибірковість щодо 
спрямованості комплексу пільг та санацій на реалі-
зацію загальних цілей соціально-економічної полі-
тики; мінливість і чутливість до змін у формуванні 
доходів об’єктів оподаткування; постійна проти-
інфляційна спрямованість; гнучкість різних видів 
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податків та ставок залежно від стану грошового 
обороту; охоплення різними податками грошової, 
майнової та натуральної власності як об’єктів опо-
даткування.

Податки у Швеції досить великі, в окремі роки 
становили понад 50% валового внутрішнього про-
дукту (ВВП), у тому числі прямі – 25,3%, непрямі – 
14,7%, на соціальне страхування – 16,5% [7, с. 41].

У Швеції проводиться чітке розмежування 
між податками, що належать до компетенції уря-
ду, і тими, що знаходяться в компетенції місцевих 
органів влади. Відповідно до цього визначається 
сума податків, що надходять до цих рівнів. Слід 
зазначити, що більшість цих коштів повертаєть-
ся до платників у вигляді отриманих від держави 
послуг.

До основних прямих податків належать націо-
нальний та місцевий прибутковий податок на ка-
пітал, спадщину, дарування. Крім того, є численні 
збори з підприємців на соціальне страхування, пен-
сії, допомогу на лікування.

До непрямих податків належать ті, які в повно-
му обсязі надходять до державного бюджету: по-
даток на додану вартість (ПДВ), акциз з окремих 
товарів та виробів. Центральні органи Швеції ви-
значають як державні, так і комунальні податки, 
але окремі з них місцеві органи влади мають право 
встановлювати самостійно. Особливим є підхід у 
Швеції до структури податків. Найбільшу частку 
займають податки на особисті доходи, майно, това-

ри у вигляді акцизів та ПДВ. З усіх сум 88% – по-
датки на доходи, з яких 41 % – на товари та послу-
ги, 28% – на особисті доходи [2, с. 47].

Особливістю державної податкової системи 
Швеції є її соціальна спрямованість. Близько 60% 
усіх витрат бюджету використовується на охорону 
здоров’я, соціальне забезпечення, освіту та культу-
ру. Наслідком проведення такої політики є високий 
рівень соціального забезпечення громадян, особли-
во пенсіонерів та інвалідів, експортна спромож-
ність шведських компаній, що займають помітне 
місце на світовому ринку.

Слід зазначити, що у США, Японії, Канаді, Ве-
ликій Британії переважають прямі; у Франції – не-
прямі, 56,6%: податки на споживання, акцизи, вне-
ски підприємців у фонди соціального страхування 
[5, с. 60].

Німеччина, Італія мають достатньо врівноваже-
ну структуру податків (частина непрямих податків 
у Німеччині – 45,2%, в Італії – 48,9%).

Отже, основною причиною виникнення про-
блем у протіканні податкових процесів є невідпо-
відність потреб у податкових платежах та можли-
вістю їх отримання. 

Таким чином, задля стабілізації податкових 
процесів у багатьох країнах світу необхідно усуну-
ти протиріччя між платниками податків та відпо-
відними органами, а також заповнити прогалини у 
законодавстві діючими нормами, які б задовольня-
ли потреби держави та платників податків.
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Стаття присвячена дослідженню специфіки організації механізму податкового контролю в зарубіжних країнах. На 
підставі проведення порівняльного аналізу, обґрунтовується доцільність запозичення досвіду окремих розвинених країн 
в процесі реформування системи податкового контролю України. Зокрема, висловлюються можливі напрямки такого 
реформування із врахуванням результатів даного дослідження.

Ключові слова: фінансовий контроль, податковий контроль, зарубіжний досвід податкового контролю, вдоскона-
лення системи податкового контролю, система податкового контролю Франції, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, 
Австралії.

Статья посвящена исследованию специфики организации механизма налогового контроля в зарубежных странах. 
На основании сравнительного анализа, обосновывается целесообразность заимствования опыта отдельных развитых 
стран в процессе реформирования системы налогового контроля Украины. В частности, высказываются возможные на-
правления такого реформирования с учетом результатов данного исследования.

Ключевые слова: финансовый контроль, налоговый контроль, зарубежный опыт налогового контроля, совершен-
ствование системы налогового контроля, система налогового контроля Франции, Соединенных Штатов Америки, Гер-
мании, Австралии.

An article concerns with a research of the features of mechanism of fiscal control in foreign countries. Based on a compar-
ative analysis, the expediency of borrowing practices of the countries in the process of reforming of the tax control in Ukraine 
is proved. In particular, the possible directions of such reforming, taking into account the results of this study, are suggested.

Key words: financial control, tax control, foreign experience of tax control, improvement of tax control, tax control system of 
France, the United States, Germany and Australia.

Актуальність теми та постановка проблеми 
дослідження визначається теоретичною і прак-
тичною значущістю питань, що стосуються зако-
нодавчого регулювання здійснення податкового 
контролю та побудови системи органів, що його 
здійснюють, як елементу фінансової системи Укра-
їни. Аналіз механізму побудови органів державно-
го управління та податкового контролю зарубіжних 
країн є гарним джерелом для запозичення передо-
вого міжнародного досвіду, виділення елементів, 
які дійсно здатні підвищити ефективність аналогіч-
них механізмів в Україні, усунути наявні недоліки і 
слабкі сторони вітчизняної системи органів подат-
кового контролю, захистивши при цьому належним 
чином права платників податків. Це має сприяти 
загальному оздоровленню економічної ситуації, 
подальшого скороченню розміру тіньової еконо-
міки, побудові якісно іншого рівня взаємин як у 
системі державного податкового адміністрування, 
так і в загальній категорії взаємин між державою і 
недержавним сектором економіки.

Органи податкового контролю традиційно ви-
ступають основним несучим елементом всього 
механізму державного управління в фінансовій 
сфері. Саме в рамках системи органів податкового 
контролю акумулюються необхідні для фінансо-
вого забезпечення державного та муніципального 
управління централізовані елементи, необхідні для 
фінансової незалежності і самостійності держави. 
Непорушність зазначеного факту визнається в да-
ний час навіть у державах з розвиненою лібераль-

ною економікою ринкового спрямування, в яких 
податкові органи займають одну з провідних ролей 
в загальній системі державного управління, адже 
від ефективності їх дій багато в чому залежить еко-
номічна самостійність держави в цілому, а через 
неї – її політична незалежність, міжнародна оцінка 
і визнання.

Тому, в умовах економічної ситуації, пережитої 
в даний момент Україною, саме ефективне і чітке 
функціонування складного механізму органів по-
даткового контролю є необхідною, хоча і не єди-
ною, умовою успішного завершення ринкових пе-
ретворень в нашій країні. Для виявлення слабких 
ланок і позитивних аспектів у діяльності органів, 
що здійснюють податковий контроль в Україні, не-
обхідне вивчення досвіду зарубіжних країн .

Ступінь наукової розробленості теми дослі-
дження. Вивченню окремих аспектів зарубіжного 
досвіду діяльності органів, що здійснюють подат-
ковий контроль певну увагу приділено в наукових 
роботах А. В. Бризгаліна, Г. Н. Нєстерова, Н. А. 
Попонової, А. В. Терзіді, Л. В. Попової, І. А. Дрож-
жина, Б. Г. Маслова, О. О. Яковенка та ін. Проте ці 
роботи не дають відповіді на питання доцільності 
та техніки реалізації рецепції норм зарубіжного по-
даткового законодавства.

постановка завдання. Метою роботи є визна-
чення особливостей правового регулювання ді-
яльності та побудови системи органів податкового 
контролю як елемента державного фінансового 
контролю в зарубіжних країнах, виявлення недолі-
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ків нормативно-правової регламентації і формулю-
вання пропозицій, спрямованих на вдосконалення 
національного законодавства у даній сфері за до-
помогою аналізу вирішення аналогічних проблем 
в ряді передових іноземних держав з розвиненою 
економікою і демократичною формою правління. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
Значний інтерес для України становить, зокрема, 
досвід Франції. Всі необхідні заходи для боротьби 
з ухиленням від сплати податків передбачені в По-
датковому кодексі Франції. Подібний цілісний до-
кумент існує в небагатьох країнах. У Франції він 
щорічно уточнюється при затвердженні Закону про 
бюджет. До кодексу додаються два томи роз’яснень 
(щорічних коментарів).

Здійснення перевірок покладено на створені в 
кожному департаменті Франції податкові центри, 
які направляють повідомлення платникам, вивча-
ють подані в добровільному порядку декларації. 
Декларацію зобов’язані подавати всі фізичні осо-
би, незалежно від величини їхніх доходів.

Податкові працівники здійснюють два види 
контролю. На своїх робочих місцях вони здійсню-
ють роботу з деклараціями (камеральний контр-
оль). Наявна в базі даних інформація порівнюється 
з представленою в декларації, часто вже на цьому 
етапі виявляються розбіжності, і інспектор зверта-
ється до платника податків, вимагаючи відповідних 
пояснень.

Якщо ці пояснення не задовольняють податкову 
адміністрацію, вона може вимагати доплати подат-
ків або звернутися в інші контролюючі підрозділи 
для проведення більш детального контролю.

Контроль з виїздом на місце зазвичай здійсню-
ється за наявності серйозних підстав для підозр у 
приховуванні доходу.

Особливістю податкового контролю у Франції 
є те, що, на відміну від українського, французький 
платник податків повинен бути попереджений про 
податкову перевірку, як мінімум, за 8 днів. Без по-
передження раптова перевірка може бути проведе-
на лише за наявності достовірної інформації про те, 
що підприємство ухиляється від сплати податків.

Перевірки зазвичай здійснюються за три по-
передніх роки. Спеціальних положень про частоту 
перевірок немає. За рідкісними винятками, повтор-
ні перевірки щодо одного періоду зазвичай не про-
водяться.

Вибір підприємства, що підлягає перевірці, 
здійснюється за багатьма критеріями, в основі ле-
жить аналіз ризику . По-перше, обираються ті під-
приємства, які є потенційними порушниками, і, 
по-друге, використовується інформація від інфор-
маторів.

Відносини між податковим органом і платни-
ком податків будуються у формі обміну думками: 
кожна сторона відстоює свою правоту. Податкова 
адміністрація зобов’язана письмово відповідати на 
питання платника податків, останній може вико-
ристовувати ці відповіді для свого захисту.

У результаті виявлення правопорушень подат-
кові органи застосовують різні санкції. Санкції 

залежать від того, були дії платника навмисними 
або ненавмисними, а також від того, чи допома-
гає платник податків податковим органам. У разі 
простих помилок застосовуються м’які покаран-
ня. Донарахування податків здійснюється в адмі-
ністративному порядку. Кримінальне покарання 
носить символічний характер, але до цього заходу 
вдаються все частіше, при цьому обвинувачення в 
ухиленні від сплати податків пред’являється осо-
бисто керівнику [3, с. 34].

Спеціальним органом Мінфіну Німеччини, до 
компетенції якого входять питання практичної реа-
лізації податкової політики країни, є податкова по-
ліція – «Штойфа».

Оперативно-розшукові підрозділи і слідчий 
апарат «Штойфа» займаються розслідуванням пра-
вопорушень, пов’язаних з приховуванням доходів і 
ухиленням від сплати податків, а також під проку-
рорським наглядом здійснюють спеціальні заходи 
по припиненню різних видів злочинів в економіч-
ній сфері.

При проведенні розслідувань у справах, 
пов’язаних з порушенням фінансового та подат-
кового законодавства, представники «Штойфа» 
мають ті ж права, що і співробітники поліції, що 
керуються у своїй діяльності відповідними поло-
женнями Кримінально-процесуального кодексу.

Податковим кодексом Німеччини надані значні 
повноваження податковій поліції на проведення 
обшуків і особистих оглядів громадян, затримання 
підозрюваних осіб і конфіскацію документів.

Керівництво «Штойфа» має право признача-
ти спеціальне розслідування по будь-якому факту 
порушення податкового законодавства. При цьому 
податкова поліція наділена винятковим правом ви-
лучення документів і отримання необхідних їй ві-
домостей практично з усіх державних і приватних 
установ країни, за винятком деяких спеціальних 
служб. У діяльності податкової поліції Німеччини 
та України багато схожого. Однак судова практика 
Німеччини більш широко розкриває факти пору-
шення податкового законодавства. Так, в німецькій 
судовій практиці в справах з розслідування фактів 
ухилення від податків розрізняють такі стадії пра-
вопорушень: ухилення від податків – завершена дія 
; спроба ухилення; підготовчі дії до ухилення від 
сплати податків [2, с. 91].

У Сполучених Штатах Америки федеральним 
органом податкового контролю є Служба внутріш-
ніх доходів (СВД). На рівні суб’єктів федерації ді-
ють податкові служби штатів.

Будучи структурним підрозділом Міністерства 
фінансів, СВД здійснює контроль за додержанням 
податкового законодавства та збором федеральних 
податків: прибуткового податку, податку на да-
рування, а також деяких акцизів. Діяльність СВД 
спрямована на забезпечення отримання державною 
скарбницею податкових надходжень в належному 
обсязі при мінімальних витратах. Кожне податко-
ве бюро Служби внутрішніх доходів складається з 
6 відділів: адміністративного, видачі ліцензій (на 
заняття певним видом діяльності), обробки інфор-
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мації, збору податків, контролю за правильністю 
сплати податків, а також слідчого.

Всі отримані СВД відомості вводяться в 
комп’ютеризовану облікову систему, автоматич-
но обробляються і співставляються з даними, що 
містяться у податкових деклараціях. Застосування 
при обробці інформації спеціальних математичних 
моделей дозволяє проводити відбір податкових де-
кларацій для ретельної перевірки, яка згодом здій-
снюється податковими інспекторами.

Крім того, органи податкового контролю ма-
ють достатні повноваження, щоб у переважній 
більшості випадків змусити населення платити по-
датки, не вдаючись до судового позову. Так, якщо 
платежі прострочені і після кількох офіційних на-
гадувань не сплачено, податкова служба має право 
накласти арешт на банківський рахунок або майно 
платника податків, утримати належні суми з його 
заробітної плати, закрити його підприємство або 
позбавити приватної практики. З цієї позиції до-
цільно використовувати досвід Головного управ-
ління податкових розслідувань США . У міру ор-
ганізаційного становлення та вдосконалення форм 
і методів роботи акцент у пріоритетах Головного 
управління податкових розслідувань СВД США 
поступово зміщується з усунення конкретних по-
рушень податкового законодавства на проникнення 
в потенційно криміногенне середовище з метою 
оперативної розробки підозрюваних осіб, а також 
виявлення використовуваних ними недоліків у чин-
ному законодавстві та нових шляхів легалізації не-
законно отриманих грошових коштів [1, с.142].

Податкові органи Австралії складаються з По-
даткового департаменту і його територіальних 
підрозділів. У структуру самого Податкового де-
партаменту Австралії входить десять підрозділів, 
до числа яких належать: Служба з податкового за-
конодавства, Фінансова служба, Служба у справах 
компаній та інші супутні підрозділи. Територіальні 
органи податкової служби створюються в столицях 
суб’єктів.

Правовою основою діяльності податкових орга-
нів є Закон «Про Податкові адміністрації». Основа 
їх діяльності при роботі з платниками податків бу-
дується на щорічному повідомленні платників по-
датків про необхідність подання декларації до кін-
ця фінансового року (до 30 червня) і опублікування 
даних форм податкових декларацій. Після отри-
мання податкових декларацій податкові інспектори 
роблять розрахунок суми податку, належної з того 
або іншого доходу фізичної особи, і направляють 
платнику податків податкове повідомлення. З ме-
тою перевірки правильності обчислення і сплати 
податків компаніями податковими органами про-
водяться їх перевірки. Існує три основних види 
податкового аудиту: попередній аудит, в ході якого 
перевіряється відповідність наданих компаніями 
відомостей, що стосуються відсотків і дивідендів, 
відомостям, що містяться у податкових деклара-
ціях; бізнес-аудит, передбачає перевірку майна і 
фінансових документів компанії на місці; комплек-
сний аудит – проводиться спеціалізованими група-

ми у великих компаніях. Співробітники податкових 
органів відповідно до законодавства зобов’язані 
зберігати інформацію, яка стала їм відома в ході 
виконання службових обов’язків [6, с. 10].

Подібний підхід до побудови та функціонуван-
ня органів податкового контролю дозволяє застосо-
вувати різні способи організації виїзного податко-
вого контролю залежно від складності діяльності 
платника податків з точки зору організації контр-
ольних заходів, ризику можливого використання 
останнім різних схем оптимізації та мінімізації 
оподаткування.

Загалом, всеохоплюючий фінансовий контроль 
за грошовими операціями населення з боку подат-
кових служб, а через них – і з боку правоохоронних 
органів і спецслужб, у країнах із розвиненою рин-
ковою економікою, став можливий на основі бурх-
ливого розвитку систем безготівкових розрахунків 
із широким використанням комп’ютерних систем. 
Наділення податкових служб цих країн права-
ми і функціями правоохоронних органів, зокрема 
створення в їхніх рамках підрозділів фінансового 
розшуку, які використовують специфічні методи 
роботи, характерні для спецслужб, надало можли-
вість істотно підвищити ефективність фінансового 
контролю в галузі оподаткування. А тісна взаємо-
дія податкових служб із правоохоронними орга-
нами, насамперед, у частині обміну інформацією, 
сприяло помітній активізації боротьби з певними 
видами злочинів [5, с. 227].

висновки, перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, вивчення досвіду, накопиче-
ного зарубіжними країнами, дозволяє відзначити 
ряд загальних ознак, властивих розвиненим подат-
ковим системам:

- наявність податкового законодавства, що за-
безпечує баланс інтересів держави та суб’єктів під-
приємництва;

- стандартна, законодавчо закріплена, процеду-
ра податкового контролю [4, с. 144];

- інформування підприємців з питань податко-
вого законодавства, консультування або надання 
іншої допомоги, так зване «сервісне обслуговуван-
ня» платників податків;

- ефективна система відбору платників податків 
для поглибленого податкового контролю з виходом 
на підприємство, що дозволяє доцільно використо-
вувати обмежені кадрові ресурси податкових орга-
нів і отримувати максимально можливі результати;

- застосування різноманітних форм і методів 
податкового контролю, в тому числі широке вико-
ристання комп’ютерних програм для своєчасного 
виявлення порушників податкового законодавства і 
передперевірочного аналізу податкових декларацій 
і бухгалтерської звітності платника податків.

У податкових адміністрацій ряду країн є значні 
повноваження, що дозволяють їм проводити каме-
ральні податкові перевірки ефективно. Так, напри-
клад, у Франції, Швеції, Німеччині податкові ор-
гани при проведенні податкових перевірок мають 
доступ до баз даних національних банків, а також 
інших відомств і організацій (органів статистики, 
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монопольних перевізників), що володіють необ-
хідною для податкового контролю інформацією. 
У Швеції, Норвегії при проведенні камеральних 
перевірок будь-яких декларацій у платника по-
датків можна витребувати первинні документи. У 
Норвегії дозволено проведення огляду територій, 
приміщень, документів і предметів платника по-
датків, а також проведення інвентаризації поза 
рамками виїзних податкових перевірок. У США, 
Великобританії, Німеччині, Канаді податкові ор-
гани можуть проводити оперативно-розшукову 
діяльність.

Наявність в українському законодавстві поді-
бних заходів контролю дозволить знизити обсяг 
отримуваних від платників податків документів у 
паперовому вигляді, зменшити число шахрайських 
схем і в кінцевому підсумку призведе до своєчас-
ного надходження платежів до бюджетної системи 
та підвищення ефективності податкового адміні-
стрування. Необхідне дотримання балансу інтер-
есів держави і бізнесу. З одного боку, необхідно 
знижувати тиск на сумлінних платників податків, 

з іншого – не допускати свідомого ухилення від 
сплати податків. 

Звернемо також увагу на те, що в Україні в да-
ний момент виділилося прагнення до формування 
служби податкового контролю як єдиної структури 
на рівні всієї держави. Тобто, незважаючи на дво-
рівневу систему оподаткування (державні та місце-
ві податки), що має місце в нашій країні в сучасний 
період, податковий контроль на кожному рівні здій-
снюється органами, що входять в єдину централі-
зовану структуру податкових органів. Також на 
державному рівні закріплені всі основоположні ви-
моги до здійснення податкового контролю, права та 
обов’язки платників податків і податкових органів. 
Однак, на нашу думку, система побудови органів 
податкового контролю, а також порядок здійснення 
ними своїх контрольних функцій, може базуватися 
і на дещо іншому підході, котрий знайшов поши-
рення у ряді зарубіжних держав, а саме – децентра-
лізації та поділу органів податкового контролю на 
два рівні залежно від того, які види податків вони 
контролюють.
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У статті досліджено сутність інтелектуальної складової фінансово-економічної безпеки. Аналізується важливість 
репутації в умовах конкуренції на ринку. Встановлено необхідність захисту своєї ділової репутації суб’єктами господа-
рювання. 

Ключові слова: фінансово-економічна безпека, конкуренція, інтелектуальна складова, ділова репутація, репутацій-
на складова.

В статье исследована сущность интеллектуальной составляющей финансово-экономической безопасности. Ана-
лизируется важность репутации в условиях конкуренции на рынке. Установлена необходимость защиты своей деловой 
репутации субъектами хозяйствования.

Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, конкуренция, интеллектуальная составляющая, дело-
вая репутация, репутационная составляющая.

The article deals with the essence of intellectual component of the financial and economic security. Analyzes the importance 
of reputation in a competitive market. Established the need to protect their reputation entities.

Key words: financial and economic security, competition, intellectual component, goodwill, reputation constituent.

На сьогодні з розвитком цивілізації та науко-
во-технічного прогресу головним фактором для 
суб’єктів господарювання стоїть питання збережен-
ня своєї конкурентоздатності. Тому така проблема 
неодмінно призводить до постановки питання про 
фінансово-економічну безпеку підприємства.

Метою дослідження даної статті є розгляд пи-
тання можливих шляхів забезпечення фінансово-
економічної безпеки через її складові, зокрема ін-
телектуальну.

Серед низки визначень, можна виділити досить 
цікавий підхід таких науковців, як А. Козаченко, 
В. Пономарьов, А. Ляшенко. У праці цих авто-
рів «Экономическая безопасность предприятия: 
сущность и механизм обеспечения» економічна 
безпека підприємства визначається як стан, коли 
первинний економічний агент знаходиться у стані 
надійної захищеності та не підпадає під негатив-
ний вплив будь-яких чинників [1, с. 12].

Однак така категорія завжди супроводжується 
дефініціями «безпека» та «загроза».

Безпека – це ступінь (рівень) захищеності від 
негативного впливу внутрішніх та (або) зовнішніх 
чинників. Загроза – це конкретна і безпосередня 
форма небезпеки або сукупність негативних чин-
ників і умов [2, с. 21]. 

Загроза, як визначає її М. Гацько, містить два 
компоненти: намір і можливість нанести збиток 
інтересам безпеки, загроза інтересам безпеки є 
готовність (намір+можливість) одного з суб’єктів 
заподіяти збиток життєво важливим інтересам 
іншого суб’єкта з метою вирішення протиріч, що 
склалися між ними, і отримання односторонніх пе-
реваг [3].

Можливо такий підхід не є всезагальним, але 
перевага його в тому, що через нього можна зрозу-
міти головний зміст поняття фінансово-економічна 
безпека суб’єкта господарювання.

Різні автори виділяють різні складові економіч-
ної безпеки підприємства.

Зокрема, найчастіше виділяють такі складові: 
фінансова; інтелектуальна і кадрова; техніко-тех-
нологічна; політико-правова; інформаційна; еколо-
гічна; силова.

Звичайно, найбільш «науково-розробленою» 
серед них вважається саме фінансова складова фі-
нансово-економічної безпеки, що відчутно насам-
перед у самій назві, однак, це не зменшує ролі та 
важливості, на цьому фоні, інших її складових.

Так, враховуючи стан конкуренції на сьогодніш-
ній день, способи та засоби, які використовують 
противники задля «знищення» своїх опонентів, 
слід відзначити важливість саме інтелектуальної 
складової.

У більшості авторів наукових праць, інтерпре-
тацію інтелектуальної складової можна звести до 
направлення її на збереження і розвиток інтелекту-
ального потенціалу, тобто сукупності прав на інте-
лектуальну власність або на її використання, та на 
поповнення знань і професійного досвіду праців-
ників підприємства.

Часто дану складову поєднують із кадровою, 
що цілком виправдано, адже вони є взаємообумов-
лені, і без існування однієї з них, навряд чи можли-
ве існування іншої.

Однак роль інтелектуальної складової важко не-
дооцінити. Її важливість зводиться перш за все до 
генератора необхідних ідей формування починаю-
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чи із стратегії і закінчуючи засобами моніторингу, 
контролю та прогнозування фінансово-економічної 
безпеки.

Так, головною метою забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємства можна вважати 
досягнення максимальної стабільності його функ-
ціонування та створення умов для подальшого фі-
нансово-економічного розвитку шляхом поперед-
ження внутрішніх і зовнішніх загроз [4].

Тому роль інтелектуальної складової знайти 
способи забезпечити таку економічну безпеку. Її 
слід тлумачити ширше ніж це прийнято на сьогодні, 
і це дає можливість виділити такі головні аспекти, 
які має в себе включати інтелектуальна складова:

- розкриття, збереження та розвиток потенціа-
лу працівників («знаходження відповідного місця» 
кожному працівникові відповідно його професій-
них здібностей та активізація його вмінь, з метою 
їх найбільшої самореалізації);

- генерація нових ідей, винаходів, інновацій та 
трансформація їх у надбання інтелектуальної влас-
ності суб’єкта господарювання;

- постійна робота та розробка нових підходів 
до забезпечення фінансово-економічної безпеки 
суб’єкта господарювання (певні новації, що дають 
змогу постійного вдосконалення механізму захисту 
в даній сфері);

- «репутаційна підскладова».
Останній елемент – «репутаційна під складова» 

є, поки що, лише певною гіпотезою, але яка має ак-
туальне значення вже сьогодні.

Із загостренням умов ринку, вимог споживачів 
та, відповідно, посиленням жорсткості конкурен-
ції, постає питання збереження та захисту ділової 
репутації суб’єкта господарювання. 

Це пояснюється розширенням ряду загроз, 
на які може очікувати суб’єкт господарювання у 
процесі свого функціонування. Такі загрози мо-
жуть бути направлені не лише на об’єкти мате-
ріального світу (наприклад, продукцію, техніку 
тощо), але навіть на об’єкти нематеріального (ді-
лова репутація).

Все частіше бізнес починає втрачати позиції 
здорової конкуренції, застосовуючи усі способи 
знищення свого суперника. Так, доцільною є відо-
ма фраза Нікколо Макіавеллі: «Мета виправдовує 
засоби». 

Неодноразовими є випадки коли певний суб’єкт 
господарювання звинувачує іншого суб’єкта, який 
є його конкурентом, у певній діяльності, яка ма-
тиме похитне значення для репутації останнього. 
Такі факти можуть бути навіть вигаданими, що 
часто і є насправді, але це гарний «хід» у такому 
протиборстві. 

Досить чітко з даного приводу висловлена 
думка в журналі «Генеральный Dиректор»: «Хо-
рошая деловая репутация компании – бесценный 
актив, от которого во многом зависит успех в 
бизнесе. Она создается на протяжении не одно-
го года, однако вложенные усилия, как правило, 
окупаются сторицей. Потеря же репутации может 
означать конец карьеры предпринимателя или 

крах фирмы. Сегодня нередки случаи, когда по-
рочащие сведения умышленно распространяются 
недобросовестными конкурентами с целью дискре-
дитации компании, ведущей свой бизнес честно. 
Вот почему вопросы защиты деловой репутации 
становятся не менее актуальными, чем воплощение 
положительного делового имиджа в качественных 
товарах, услугах, социальных проектах, умении 
эффективно сотрудничать с партнерами» [5].

Створити ділову репутацію непросто, ще 
важче – уберегти та укріпити її. Тож не випад-
ково для характеристики великих фірм на ринку 
застосовують саме висловлювання «акули бізне-
су», які характеризують їх з позиції легкого «ви-
тіснення» менших. 

Але при цьому слід все ж відмітити, що якого 
розміру не був би капітал суб’єкта господарюван-
ня, його досвід на ринку і т.д., важливим для будь-
якої фірми, перш за все, є збереження власного «до-
брого імені». Адже яка тоді мета здійснення їхньої 
діяльності, на якого споживача буде вона направле-
на, якщо ніхто не буде зацікавлений в «продукті» 
діяльності такого суб’єкта господарювання.

Лише на підставі цього, можна стверджувати, 
що це є серйозною, можливо навіть, однією з пере-
дових небезпек фінансово-економічної діяльності 
суб’єкта господарювання.

А тому, необхідно враховувати, з аналізу на-
явної загрози діловій репутації, можливості її за-
хисту, та тим самим, забезпечення фінансово-еко-
номічної безпеки.

Таким чином, введення такої підскладової як 
«репутаційної», є покликанням сьогоденних реа-
лій. Існування її забезпечить розробку можливих 
варіантів відвернення, спростування та усунення 
відповідних посягань на такий об’єкт як ділова ре-
путація.

Виділення її в межах інтелектуальної складової 
економічної безпеки пояснюється необхідністю ге-
нерації нових ідей. 

Її слід використовувати в двох випадках:
- як розробка методів створення власного «до-

брого імені»;
- як розробка методів спростування власного 

«поганого імені» (забрудненої репутації) створеної 
конкурентом, невдоволеними споживачами тощо.

- як розробка методів створення «чужого пога-
ного імені» (тобто заплямування репутації супер-
ника). 

Щодо першого підходу, то власне мова більше 
йде про маркетинг, з позиції реклами тощо.

Третій варіант пов’язаний з другим, і різниться 
лише суб’єктами впливу (сторонами-опонентами). 
Такий варіант є не справедливим з підходу мораль-
ності, однак стає все досить популярнішим.

Другий варіант є найбільш актуальним, з тієї 
позиції як саме слід зорганізувати роботу щоб за-
хистити себе.

У даному випадку важливим питанням стає 
настільки «віддано» суб’єкт господарювання дбає 
про забезпечення економічної безпеки фірми.

Якщо створена служба безпеки, то неодмінно у 
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ній мають бути персонал, який спеціалізується на 
власній справі. І враховуючи необхідне, слід мати 
в такому арсеналі людину (необов’язково щоб це 
була окрема штатна одиниця), яка мала вміння: 1) 
виявляти, аналізувати та пропонувати ідеї, як слід 
поводитися в такій ситуації, які краще міри при-
йняти; 2) володіти ораторським мистецтвом, рито-
рикою, що необхідне для спростування небажаної 
інформації, що може відобразитися на імені фірми. 
Такий працівник має чітко визначити власні пози-
ції, знати що, коли і кому сказати, як відповісти на 
запитання, що є не мало важливим для подальшої 
долі фірми. 

Можливі випадки неминучого прийняття участі 
у певних дебатах, виступах, конференціях, вистав-
ках, тощо, будь-кого з працівників, тому вони пови-
нні отримати певні поради, настанови до можливих 

варіантів поведінки, які й повинні надаватися від-
ділом безпеки.

Такого роду захист – це завжди реакція на певні 
дії суперника (конкурента, споживача т.д.). А реак-
ція, як відомо, характеризується миттєвістю, швид-
кістю та дієвістю. Якщо не вжити вчасно та швид-
ко суб’єктом господарювання ніяких дій, можна й 
швидко позбавитися всього.

Тому, чим авторитетнішою є фірма, тим більш 
вона має дбати про цю підскладову.

На підставі вище викладеного, можна зробити 
висновок, що інтелектуальна складова є досить 
широкою за своїм змістом категорією. По-суті вона 
є «двигуном» усієї діяльності суб’єкта господарю-
вання. Але особливо важливо вона проявляється в 
«репутаційній підскладовій», без якої на сьогодні 
не обійдеться жоден суб’єкт господарювання.

списоК виКоРисТаних джеРел:
1. Козаченко А. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения [Текст] / А. В. Коза-

ченко, В. П. Пономарев, А. Н. Ляшенко. – К. : Либра, 2003. – 280 с.
2. Економічна безпека [Текст]: навч. посібн. за ред. З.С. Варналія. – К.: Знання, 2009. – 647 с. 
3. Гацко М. О соотношении понятий угроза и опасность. Военно-политические проблемы [Електронний ресурс] / М. 

Гацко // Обозреватель – Observer №7 (90). – Режим доступу: http://www.nasledie.ru/oboz/
4. Іващенко О.В. Система фінансово-економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / О.В. Іващенко, 

П.М.Четвєріков // Scientific researches and their practical application. modern state and ways of development. –2-12 October 
2012). – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-
conferences/oct-2012 

5. Козка А. Дело чести [Електронний ресурс] / А. Козка // Генеральный Dиректор – Режим доступу: http://director.com.
ua/pravovoe-regulirovanie/delo-chesti



74

№4 / 2013 р.
♦

до питАння бЮджетноЇ рефорМи в укрАЇні 

Мех Ю. в.,
асистент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності,

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

У статті проаналізовано ґенезу проведення бюджетної реформи в Україні за часів незалежної держави. Визначено 
основні напрями та особливості, заходи оптимізації та реалізації реформування бюджетної системи на сучасному етапі 
українського державотворення. Особливу увагу приділено пропозиціям щодо внесення змін до діючого законодавства, 
які стосуються бюджетного процесу України в цілому.

Ключові слова: Бюджетний кодекс України, бюджетна реформа, бюджетна політика, бюджетна класифікація, бю-
джетна система.

В статье проанализирован генезис проведения бюджетной реформы в Украине во времена независимого государ-
ства. Определены основные направления и особенности, мероприятия оптимизации и реализации реформирования 
бюджетной системы, на современном этапе развития украинского государства. Особенное внимание уделено предло-
жениям по внесению изменений к действующему законодательству, которые касаются бюджетного процесса Украины 
в целом.

Ключевые слова: Бюджетный кодекс Украины, бюджетная реформа, бюджетная политика, бюджетная классифи-
кация, бюджетная система.

In the article genesis of leadthrough of budgetary reform is analysed in Ukraine in the days of the independent state. Basic 
directions and features, measures of optimization and realization of reformation of the budgetary system, are certain, on the 
modern stage of development of the Ukrainian state. The special attention is spared suggestions on making alteration, which 
touch the budgetary process of Ukraine on the whole to the current legislation.

Key words: Budget code of Ukraine, budgetary reform, budgetary policy, budgetary classification, budgetary system.

Після здобуття Україною незалежності ви-
никла нагальна потреба формування самостійної 
національної фінансової системи, що мала бути 
побудована відповідно до цілей і принципів органі-
зації демократичної, соціальної, правової держави, 
закладених в Основному Законі держави [1]. Од-
ним з першочергових завдань у цій царині постало 
вирішення проблеми формування й розвитку бю-
джетної системи як складової частини фінансової 
системи країни. 

Загальні засади реформування бюджетної сис-
теми з різних точок зору ( з огляду на питання щодо 
видів бюджету, контролю в цілому та контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства зокрема 
та ін.) за радянських часів вивчали В.Афанасьєв, 
Д.Бахрах, Б.Бор’ян, Е.Вознесенський, Г.Гловацьки, 
В.Горшеньов, Є.Кочерін, О.Луньов, І.Мартисевич, 
В.Портнов, М.Студенікіна, Ю.Тихомиров, 
В.Туровцев, І.Шахов, О.Шоріна, Ц.Ямпольська та 
ін. На сьогодні провідні напрями бюджетної ре-
форми в Україні (засади контролю в бюджетній 
сфері, контрольні повноваження окремих суб’єктів 
та ін.) розглядають такі вчені-правознавці, як 
В.Авер’янов, Є.Алісов, О.Андрійко, Ю.Барабаш, 
Ю.Битяк, Л.Воронова, В.Гаращук, О.Гетманець, 
О.Кузьменко, М.Кучерявенко, В.Настюк, 
Л.Савченко, А.Селіванов, А.Тарасов, В.Чернадчук, 
В.Шестак та ін. Проблемі реформування бюджет-
ної системи приділяє увагу й економічна наука. Зна-
чний внесок у її опрацювання зробили такі вчені-
економісти, як А.Дерлиця, Л.Дікань, О.Кадацька, 
В.Понікаров І.Плужников та ін. Питанням контр-
олю приділяли увагу й зарубіжні автори: Р.Ален, 

Г.Бребан, Б.Гурне, Ж.Зіллер, Г.Райт, А.Сільвестрак, 
Я.Хагвал та ін.

Перш за все необхідно зазначити, що бюджетна 
реформа є тією ключовою серед структурних ре-
форм, що були започатковані й реалізуються з часу 
незалежності України. 

Одним з ключових етапів переходу держави до 
ринкових відносин повинно стати завдання побудо-
ви раціональної бюджетної системи. Відповідно до 
п.5 ч.1.ст. 2 БК України [2] бюджетна система Укра-
їни – сукупність державного бюджету та місцевих 
бюджетів, побудована з урахуванням економічних 
відносин, державного і адміністративно-територі-
альних устроїв і врегульована нормами права. Дане 
питання сьогодні є надактуальним не лише в еконо-
мічній, але і в юридичній науках, оскільки наявні 
прогалини та неузгодженості, які унеможливлю-
ють перехід України до якісно нового рівня фор-
мування економіки країни. Особливо це стосується 
питань формування місцевих бюджетів [ 3, 4, 5]. 

Слід зазначити, що етапи проведення бюджет-
ної реформи безпосередньо пов’язані із ґенезою 
законодавства у бюджетній сфері. Зокрема визна-
чимо умовно три етапи бюджетного реформування, 
посилаючись на відповідне законодавство України.

Перший етап проведення в Україні бюджетної 
реформи (1991-2001 р.р.) пов’язаний із діючою 
системою законодавства, які регулювали бю-
джетні правовідносини до прийняття у 2001 році 
Бюджетного кодексу України. За часів існування 
Української РСР основні положення фінансово-бю-
джетної системи було врегульовано у Законі УРСР 
«Про економічну самостійність Української РСР» 



75

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

[6]. Десять років наша держава, не маючи єдино-
го кодифікованого закону, у питаннях регулювання 
суспільних відносин у бюджетній сфері керувала-
ся положеннями Закону «Про бюджетну систему 
України» [7]. Відповідно до ст.2 цього Закону бю-
джетна система складалася з Державного бюджету 
України, республіканського бюджету Автономної 
Республіки Крим та місцевих бюджетів. Оскільки 
вказаний Закон був першим правовим актом бю-
джетного законодавства незалежної держави, то, 
безумовно, він мав свої недоліки.

Пізніше, у ст. 95 Конституції України [1] визна-
чено загальні положення формування бюджетної 
системи, яка має будуватися на засадах справедли-
вого і неупередженого розподілу суспільного ба-
гатства між громадянами і територіальними грома-
дами. Серед принципів діяльності держави вказано 
на прагнення до збалансованості бюджету.

Великі масштаби та значні заходи щодо запро-
вадження в Україні адміністративної реформи [8] 
призвели до нової оцінки діяльності не лише ор-
ганів виконавчої влади. Суттєві питання на цьо-
му етапі стосуються, у тому числі, фінансування 
означених органів публічної адміністрації, а саме 
– обсягу та ефективності використання виділених 
державою бюджетних коштів. Зокрема, фінансо-
во-економічний напрям реформування включав, 
серед інших, «забезпечення реального відокрем-
лення бюджетів об’єднань територіальних громад 
від Державного бюджету України, що є необхід-
ною передумовою їх самостійності. Основою са-
мостійності бюджетів територіальних громад та їх 
об’єднань мають стати власні та закріплені доходи. 
Власні доходи формуються за рахунок місцевих по-
датків і зборів, зокрема податку на землю, податку 
на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб, 
прибуткового податку з громадян, місцевих акцизів 
та інших» [4]. 

Другий етап проведення в Україні бюджетної 
реформи (2001-2010 р.р.) було пов’язано безпо-
середньо із прийняттям Бюджетного кодексу 2001 
року [9], яким вже на рівні кодифікованого Закону 
було окреслено коло суспільних відносин, а саме 
– відносин, що виникають у процесі складання, 
розгляду, затвердження, виконання бюджетів та 
розгляду звітів про їх виконання, а також контр-
олю за виконанням Державного бюджету України 
та місцевих бюджетів. Необхідно зазначити, що 
вже на цьому етапи законодавцем було сформовано 
виключне коло нормативно-правових актів, якими 
регулювалися бюджетні відносини в Україні. Так, 
у статті 4 БК України було визначено, що «норма-
тивно-правовими актами, що регулюють бюджетні 
відносини в Україні, є: 1) Конституція України; 2) 
цей Кодекс; 3) закон про Державний бюджет Укра-
їни; 4) інші закони, що регулюють бюджетні пра-
вовідносини, передбачені статтею 1 цього Кодексу; 
5) нормативно-правові акти Кабінету Міністрів 
України, прийняті на підставі і на виконання цього 
Кодексу та інших законів України, передбачених 
пунктами 3 та 4 частини першої цієї статті; 6) нор-
мативно-правові акти центральних органів вико-

навчої влади, прийняті на підставі і на виконання 
цього Кодексу, інших законів України та норматив-
но-правових актів Кабінету Міністрів України, пе-
редбачених пунктами 3, 4 та 5 частини першої цієї 
статті; 7) рішення органів Автономної Республіки 
Крим, місцевих державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, прийняті відповідно до 
цього Кодексу, нормативно-правових актів, перед-
бачених пунктами 3, 4, 5 і 6 частини першої цієї 
статті». 

Значний крок вперед і окреслення певних на-
прямів бюджетного реформування було зроблено у 
Програмі діяльності Кабінету Міністрів «Назустріч 
людям» [10]. Так, «основне завдання бюджетної 
політики Уряд вбачає у проведенні роботи, спря-
мованої на перетворення бюджету з інструмента 
обслуговування корпоративно-кланових інтер-
есів в інструмент обслуговування інтересів усього 
суспільства, перетворення бюджету у «спільний 
кошик», надбання усіх громадян України та відпо-
відних територіальних громад. З цією метою Уряд 
передбачає змінити ідеологію бюджетного проце-
су, націливши його на виконання визначених за-
вдань і отримання конкретного результату шляхом 
ефективного використання суспільних ресурсів. 
Для цього передбачається здійснити такі першо-
чергові заходи: підвищення ролі бюджету як голов-
ного інструмента державної економічної політики; 
запровадження середньострокового бюджетного 
планування на основі бюджетної стратегії Уряду та 
стратегічних планів головних розпорядників бю-
джетних коштів; повномасштабне впровадження 
програмно-цільового методу складання і виконан-
ня державного та місцевих бюджетів, виділення 
бюджетних призначень і використання бюджетних 
коштів з метою досягнення конкретних результатів; 
впровадження міжнародних стандартів прозорості 
бюджетного процесу та звітності про результати 
виконання бюджету, забезпечення їх доступнос-
ті для суспільства та інвесторів; вдосконалення 
процедури затвердження кошторисів (фінансових 
планів) державних казенних підприємств та під-
приємств комунальної власності, запровадження 
публічного звітування про їх виконання». В осно-
вному пропозиції щодо заходів бюджетної політи-
ки були враховані при внесенні змін до Бюджетно-
го кодексу 2001 року.

Третій етап проведення бюджетної реформи 
було розпочато у 2010 році із прийняттям Верхо-
вною Радою України нового Бюджетного кодексу 
України, який втілює сучасне бачення системи 
бюджетних відносин. Характеризуючи основні по-
ложення та новації варто відмітити, що реформу-
вання торкнулася вся ідеологія бюджетної систе-
ми, починаючи з державного бюджету і закінчуючи 
місцевим бюджетом. Так, серед основних нововве-
день варто відмітити:

1. Чітку впорядкованість поділу бюджету на за-
гальний і спеціальний фонди;

2. Питання застосування програмно-цільового 
методу у бюджетному процесі. Сам програмно-ці-
льовий метод не є новим явищем. Зокрема, у Кон-
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цепції застосування програмно-цільового методу в 
бюджетному процесі [11] серед основних завдань 
впровадження цього методу були наступні: забез-
печення прозорості бюджетного процесу; здій-
снення оцінки діяльності учасників бюджетного 
процесу щодо досягнення поставлених цілей та ви-
конання завдань; упорядкування організації діяль-
ності головного розпорядника бюджетних коштів 
щодо формування і виконання бюджетних програм 
шляхом чіткого розмежування відповідальності за 
реалізацію кожної бюджетної програми між ви-
значеними головним розпорядником бюджетних 
коштів відповідальними виконавцями бюджетних 
програм та ін. В той час сама ст. 20 стала новою 
в розрізі закріплення програмно-цільового методу 
на рівні БК.

3. Систематизованість відповідальності та за-
ходів впливу за вчинені порушення бюджетного за-
конодавства та ін.

Втім, значні прогалини і до сьогодні мають міс-
це. Отже, актуальним завданням сучасної правової 
доктрини України постало питання вивчення та до-
слідження бюджетного права держави, спираючись 
на світову практику. Адже ця практика дає можли-
вість враховувати досвід та утримуватися від по-
милок, які вже були допущені. Як слушно зазначає 
В.М.Шумілов «міжнародна фінансова система – це 
в певному розумінні «кровоносна система» всі-
єї світової економіки. Складається враження, що 
поступові і на перший погляд малопомітні зміни 
саме в фінансовій сфері, які відбувались протягом 
останніх десятиліть, і підготували в кінцевому під-
сумку стрімку (в історичному вимірі) глобалізацію 
всіх інших сторін людського життя наприкінці XX 
ст.» [12, с.13]. 

На нашу думку, подальший поступовий розви-
ток бюджетної системи України на умовах її гармо-
нізації з європейськими та міжнародними стандар-
тами управління бюджетними коштами повинен 
ставити перед собою головну мету – наближення 
національної бюджетної доктрини до зарубіжного 
досвіду бюджетування. 

Отже, можна зробити висновок, що сутність 
бюджетного процесу як явища є багатогранною та 
складною. Сам же процес реформування бюджет-
ного процесу, на нашу думку, повинен проходити у 
наступних напрямках: 

по-перше – формування міцної системи орга-
нів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
окреслення принципів, методів, форм та функцій її 
діяльності ін.; 

по-друге – безпосередньо вдосконалення бю-
джетного законодавства.

Серед основних заходів, які повинні проводи-
тися в розрізі запропонованих напрямів пропону-
ємо наступні:

1) вивчення європейського та міжнародного 
досвіду для правильного розв’язання численних 
питань, які виникають як на державному, так і на 
місцевому рівнях; 

2) наділення відповідних контролюючих ор-
ганів чіткими повноваженнями за для уникнення 
дублювання функцій та повноважень у бюджетній 
сфері;

3) реформування потрібно здійснювати не лише 
шляхом створення нових органів в системі контр-
олю за дотриманням бюджетного законодавства, а 
й шляхом наділення вже існуючих органів новими 
бюджетними повноваженнями;

4) важливим елементом у механізмі проведення 
бюджетної реформи є також постійні конференції, 
семінари та кругли столи, які проводяться у всій 
державі з метою розроблення основних шляхів та 
етапів впровадження та вдосконалення бюджетної 
реформи України.

Отже, основним завданням на сучасному 
етапі державотворення України пріоритет пови-
нен надаватися завданню підвищення життєво-
го рівня громадян України, адже відповідно до 
Основного Закону держави «людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і без-
пека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави. Держава відповідає перед людиною 
за свою діяльність. Утвердження і забезпечен-
ня прав і свобод людини є головним обов’язком 
держави» [1]. А як відомо – служіння інтересам 
суспільства через виконання функцій, покладе-
них на державу, є основним призначенням дер-
жавного управління. 

На підставі вищевикладеного зазначимо, що 
проведення бюджетної реформи на сьогодні на-
буває нових обертів, направлених на виконання 
комплексних програмних заходів, які повинні 
проводити органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування. Держава потребує не 
оновлення старої, а саме створення нової концеп-
ції, зміни ідеології бюджетного реформування. 
Але перед таким кроком потрібно ще раз доскона-
ло передивитися питання державного управління 
в бюджетній сфері. 
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В статті досліджено досвід Іспанії щодо проведення податкової амністії, охарактеризовано підходи до її оцінки, ви-
значено проблемні аспекти, які істотно вплинули на її ефективність в цілому. З урахуванням особливостей вітчизняних 
реалій автор на підставі досвіду Іспанії формулює пропозиції для розробки нормативно-правових засад реалізації ана-
логічної ініціативи в Україні.

Ключові слова: оподаткування, платники податків, податкова амністія, ефективність, умови амністії.

В статье исследован опыт Испании в сфере проведения налоговой амнистии, описаны подходы к оценке ее ре-
зультатов, выделены проблемные аспекты, которые существенно повиляли на ее эффективность в целом. С учетом 
особенностей отечественных реалий автор на основании опыта Испании формулирует предложения для разработки 
нормативно-правовых основ реализации аналогичной инициативы в Украине.

Ключевые слова: налогообложение, налогоплательщики, налоговая амнистия, эффективность, условия амнистии.

In the article author investigates the experience of Spain in the sphere of tax amnesty, describes the approaches to its 
assessment and defines the problem aspects that has a strong influence on the efficiency of this initiative. In view of Ukrainian 
traits and on the basis on Spain’s experience the propositions for improving of legal basis of initiatives to introduce tax amnesty 
are formulated in the article.

Key words: taxation, taxpayers, tax amnesty, efficiency, conditions of amnesty.

Актуальність теми. Ще у жовтні 2012 р. Мі-
ністр доходів і зборів України О.В. Клименко в 
інтерв’ю газеті «Комерсант» повідомив про плани 
щодо запровадження загальнообов’язкового декла-
рування доходів, але при цьому відмітив необхід-
ність попереднього подання т.зв. нульової декла-
рації: «Насамперед повинен бути процес офіційної 
легалізації, коли ми усім дамо можливість показа-
ти капітали, тобто подати нульову декларацію. Це 
має бути максимально зручним для платника, щоб 
пенсіонери не були змушені йти до податкової і по-
давати декларацію. Але це теж буде неправильно, 
якщо ми виключимо їх з процесу декларування. 
Тоді вони стануть самими багатими в Україні. Не-
обхідно уникнути соціального вибуху, але в той же 
час добитись соціальної справедливості. Процес 
має бути простим і максимально автоматизованим» 
[1]. Реалізація подібної ініціативи має відбуватись 
з урахуванням як позитивного, так і негативного 
досвіду зарубіжних держав, що може допомогти 
повторенню помилок у вітчизняних реаліях. Крім 
того, врахування такого досвіду дозволить набли-
зити стандарти діяльності вітчизняних податкових 
органів до світових стандартів. Саме тому узагаль-
нення і характеристика кампаній з проведення по-
даткових амністій є надзвичайно своєчасними та 
виправданими як з точки зору потреб теорії, так і 
практики вдосконалення нормативно-правових за-
сад функціонування податкової системи України.

Аналіз досліджень і публікацій. У зв’язку з 
тим, що податкові амністії є доволі новим інсти-
тутом у вітчизняному податковому праві, але не в 
практиці інших держав, то доволі закономірно, що 
у закордонній юридичній науці опубліковано зна-

чну кількість робіт на відповідну тематику. Серед 
їх авторів варто відзначити Ж. Молхерба, Дж. Аль-
ма, В. Бека, Е. Ушітеля, Е. ле Борна, К. Байєер. В 
Україні дослідження інституту податкової амністії 
серед представників юридичної науки не отримало 
глибокого і системного характеру, підтвердженням 
чому є наявність обмеженої кількості робіт, при-
свячених згаданому інституту. На найбільшу ува-
гу у контексті нашого дослідження заслуговують 
роботи Л.М. Касьяненко, Т.А. Коляди, Н.М. Краус, 
І.Є. Криницького, А.М. Новицького, Н.Г. Попліче-
вої. Однак нам не вдалось віднайти жодної роботи, 
присвяченої характеристиці інституту податкової 
амністії у порівняльно-правовому аспекті крізь 
призму досвіду і реалій Іспанії та України.

постановка проблеми. Основною метою стат-
ті є порівняльно-правова характеристика інституту 
податкової амністії у світлі досвіду Іспанії та осо-
бливостей реалізації його норм на практиці з ме-
тою виокремлення пропозицій, які можуть бути 
враховані при розробці нормативно-правових за-
сад для запровадження одноразового декларування 
в Україні.

основний зміст дослідження. За даними пред-
ставників фірми Baker&McKenzie, Іспанія має 
доволі обмежений досвід проведення податкових 
амністій. Подібні кроки були здійснені іспанським 
урядом в 1984 р. та 1991 р., однак вони не мали зна-
чного ефекту в частині збільшення податкових над-
ходжень, оскільки передбачали обов’язок репатрі-
ювати незадекларований дохід та інвестувати його 
в державний борг [2].

30 березня 2012 р. було прийнято Королівський 
Декрет-Закон 12/2012 (далі – КДЗ 12/2012, вступив 
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у дію з 01 квітня 2012 р.), який запроваджував ряд 
податкових та адміністративних заходів, спрямова-
них на зменшення дефіциту державного бюджету. 
Зокрема, особливо істотними були зміни до Закону 
про податок з корпоративного доходу, пов’язані з 
вирахуванням фінансових витрат. Окремо було пе-
редбачено механізм, який дозволяв як фізичним, 
так і юридичним особам, «добровільно сплатити 
актуальні податкові зобов’язання через врегулю-
вання ситуацій, які мали місце у минулому» або, 
іншими словами, розроблені заходи, спрямовані 
на стимулювання декларування доходів, отрима-
них від незадекларованих (прихованих) активів чи 
прав. У сукупності запропоновані заходи мали б 
поповнити державний бюджет Іспанії на 2,5 млрд. 
євро, за підрахунками міністра фінансів Іспанії [3].

Згаданий механізм є «спеціальним податковим 
декларуванням», який дозволяє платникам податку 
з корпоративного доходу, податку на доходи фізич-
них осіб і податку з доходів осіб-нерезидентів, які 
володіють незадекларованими активами чи права-
ми в цілях оподаткування, здійснити таке деклару-
вання за спеціальною податковою ставкою, звіль-
няючи їх від оподаткування.

Основними умовами такого спеціального по-
даткового декларування є такі [4, c. 8-9]:

1) платник податків повинен володіти активами 
чи правами, на які спрямовано дію відповідних по-
ложень, до кінця останнього податкового періоду, 
за який термін декларування завершився до вступу 
в дію КДЗ 12/2012 (за загальним правилом платник 
податків повинен володіти відповідними активами 
чи правами в 2010 р. чи раніше);

2) ставка оподаткування, яка застосовується 
до задекларованих у такий спосіб активів і прав 
платника податків встановлена на рівні 10 %. При 
цьому не передбачається звільнення від податку на 
багатство, ПДВ чи податку з подарунків [5];

3) за наслідками декларування жодних штрафів, 
пені чи додаткових стягнень не передбачається;

4) платники податків не можуть декларувати ак-
тиви чи права, пов’язані з податковими періодами, 
за діяльність в яких стосовно них проводиться по-
даткове розслідування чи проводиться перевірка;

5) декларування і сплата відповідних сум подат-
ку мають бути здійснені до 30 листопада 2012 р. з 
обов’язковим поданням інформації, необхідної для 
ідентифікації доходу чи права, які декларуються.

Ст.ст. 180 та 221 Загального закону про оподат-
кування були змінені для того, щоб адаптувати їх 
до вимог спеціального податкового декларування. 
Такі зміни мають за мету вирішення окремих про-
блем, пов’язаних з відповідним механізмом декла-
рування:

1) передбачається, що податковий інспектор 
має враховувати податок, сплачений в рамках спе-
ціального податкового декларування, як остаточ-
не врегулювання податкової ситуації конкретного 
платника податків. Таким чином, подібне врегу-
лювання звільняє платника податків від подальшої 
відповідальності, навіть якщо вчинене у минулому 
діяння платника податків має ознаки злочину про-

ти державної казни; 
2) відповідний режим декларування намагаєть-

ся вирішити також проблему, пов’язану з різними 
строками давності притягнення до податкової від-
повідальності та покарання за правопорушення в 
цілому (чотири та п’ять років відповідно), перед-
бачаючи узаконення дій, спрямованих на вирішен-
ня ситуації конкретного платника податків у цілях 
понесення відповідальності ним через здійснення 
податкових платежів, віднесених до п’ятого року, 
які до вступу в дію КДЗ 12/2012 мали розглядатись 
як неналежні платежі (завдяки неможливості про-
довження законодавчо встановленого періоду, який 
сплив у цілях оподаткування). Пропоновані ново-
введення поширюють наслідки спеціального по-
даткового декларування на відповідний п’ятий рік, 
декларуючи, що здійснені податкові платежі не мо-
жуть розглядатись як такі, що здійснені неналежно, 
тобто чітко дозволяючи декларуванню за п’ятий 
рік втілювати остаточне вирішення проблеми.

Необхідно відмітити, що податкова амністія 
передуавала запровадженню більш жорстких за-
ходів по боротьбі з ухиленням та уникненням від 
оподаткування, що підтверджує і міністр фінансів 
Іспанії К. Монторо; серед таких заходів, зокрема, 
встановлення ліміту на оплату готівкою у комер-
ційних операціях у розмірі 2500 євро. 

На думку А. Пардо, податкова амністія в іс-
панському варіанті породила кілька дискусійних 
зауважень [6]. По-перше, згідно ст. 31 розділу І 
Конституції Іспанії: «Кожен має брати участь у 
здійсненні публічних видатків відповідно до своєї 
економічної спроможності через справедливу по-
даткову систему, засновану на принципах рівності 
і прогресивності». Проблема у світлі наведеного 
положення обумовлена тим, що нормативні засади 
податкової амністії втілені у формі Королівського 
Декрету-Закону, а згідно ст. 86 Конституції Іспа-
нії відповідний нормативно-правовий акт не може 
впливати на здійснення «… прав, обов’язків та сво-
бод громадян, передбачених у розділі І». По-друге, 
згаданий Королівський Декрет-Закон передбачає 
звільнення від відповідальності за правопорушен-
ня, пов’язані лише з оподаткуванням, що залишає 
відкритою можливість притягнення до відпові-
дальності, наприклад, за наявності ознак такого 
складу злочину як відмивання «брудних» грошей. 
По-третє, оскільки податкова амністія обмежена 
лише податком з корпоративного доходу та по-
датком на доходи фізичних осіб, то декларування 
«прихованих» активів чи прав не означає неможли-
вості притягнення до відповідальності за несплату 
інших податків за наявності відповідних підстав.

 Доволі критично оцінює ініціативу іспанського 
уряду і професор Д. Фуентес. Він оцінює такі кро-
ки «в цілому негативно». На його думку, ухилення 
від оподаткування і податкова амністія історично є 
симптомами слабкості податкових систем, яка йде 
рука в руку з низьким рівнем дотримання обов’язку 
сплати податків і загальною неефективністю систе-
ми податкових платежів. «Проте проблема не в – і 
не лише зараз – слабкості державної скарбниці, але 
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в загальному відчутті, що є нерівні можливості для 
здійснення зловживань», – відмічає він. «Це на-
впаки обмежує можливості податкових реформ і 
сприяє зловживанню як такому». Дослідник відмі-
чає, що численні амністії, які проводились у різних 
державах, зокрема, Аргентині, Австралії, Еквадо-
рі, Франції, Колумбії, США – в 1980-х роках – та 
в Італії у 2009 р. «переслідували короткострокові 
податкові цілі, досягнення яких було в більшій чи 
меншій мірі ефективним». Разом з тим, ці амністії 
були представлені як засіб для боротьби з уник-
ненням від оподаткування. Іншими словами, для 
«перетворення осіб, які вдаються до зловживань, у 
осіб, які сплачують внески до податкової системи. 
Такий підхід може створити стимул для окремих 
громадян здійснювати зловживання через широке 
поширення очікування, що в майбутньому будуть 
ще такі ж амністії, що підтверджує досвід Італії та 
латиноамериканських країн», – застерігає він [7].

Не менш критичною є і оцінка податкової амніс-
тії в Іспанії професора Х. Лаборда, який погоджу-
ється з висновками Д. Фуентеса. «Податкові амніс-
тії запроваджуються з причин, які тісно пов’язані з 
наповненням бюджету: отримати кошти протягом 
короткого терміну через збір платежів, отриманих 
безпосередньо від амністії». Проте «вони також 
з’являються в середньо- чи довгостроковій пер-
спективі як наслідок залучення в податкову систе-
му осіб, які порушували податкове законодавство. 
Тим не менше, очевидно, що ні в коротко-, ні в се-
редньо-, ні в довгостроковій перспективі податкові 
амністії не мають значного ефекту» .

Той же дослідник зазначає, що хоча податкові 
амністії часто зазнають невдач, вони все ж можуть 
мати успіх в одному аспекті. «Коли індивід вирішує 
ухилитись від оподаткування, то він робить це, се-
ред іншого, через те, що він прораховує, що податки, 
які він має сплатити, якщо він добровільно сплатить 
їх, вищі від тих, які б він сплатив, якби вдався до 
ухилення від сплати податків і якби така його пове-
дінка була відслідкована», – стверджує він [7]. 

Лідер головної опозиційної Соціалістичної пар-
тії А. Рубалкаба ще весною 2012 р. озвучував намір 
його партії оспорювати конституційність планів 
уряду щодо проведення податкової амністії. Засу-
джуючи «аморальність» податкової амністії, згада-
ний політик наполягав, що це просто несправедливо 
поводитись з власними громадянами гірше у тому 
випадку коли вони платять податки, аніж у тому, 
коли вони їх не платять. Це не відповідало вимогам 
конституційного правопорядку, на його думку. Іс-
панська асоціація податкових інспекторів також вва-
жає, що податкова амністія у запропонованому ви-
гляді є «неетичною» та «підриває совість сумлінних 
платників податків» [8]. З останнім твердженням 
погоджується і Ф. Махардж-Браво, яка додає, що по-
даткова амністія «ставить під удар дотримання по-
даткового законодавства у майбутньому» [9].

Узагальнюючи досвід Іспанії та з урахуванням 
вітчизняних реалій, спробуємо сформулювати ряд 
пропозицій, які мають бути враховані при розробці 
проектів проведення податкової амністії в Україні:

1. Врахування вимог конституційного правопо-
рядку. Згідно ст. 24 Конституції України передба-
чено: «Громадяни мають рівні конституційні права 
і свободи та є рівними перед законом». Конститу-
ційний Суд України уточнив: «Принцип рівності 
всіх громадян перед законом – конституційна га-
рантія правового статусу особи, що поширюється, 
зокрема, на призначення кримінального покарання. 
Притягнення особи, яка вчинила злочин, до кримі-
нальної відповідальності не лише означає рівність 
усіх осіб перед законом, а й передбачає встанов-
лення в законі єдиних засад застосування такої 
відповідальності» (п. 4.2 мотивувальної частини 
рішення Конституційного Суду України у спра-
ві за конституційним поданням Верховного Суду 
України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень ст. 69 Кримінально-
го кодексу України (справа про призначення судом 
більш м’якого покарання)) [10]. Іншими словами, 
принцип рівності поширюється і на обов’язки 
громадян: в даному випадку – обов’язок понести 
кримінальну відповідальність. За такого підходу 
є безсумнівним те, що принцип рівності поширю-
ється і на обов’язок сплачувати податки і збори в 
порядку і розмірах, встановлених законом (ст. 67 
Конституції України). Непрямим підтвердженням 
обґрунтованості такого висновку є використання 
у мотивувальній частині іншого рішення суддями 
Конституційного Суду України положень Подат-
кового кодексу України, в яких відмічено, що «… 
податкове законодавство України ґрунтується, зо-
крема, на таких принципах: рівність усіх платни-
ків перед законом, недопущення будь-яких проявів 
податкової дискримінації; невідворотність настан-
ня визначеної законом відповідальності у разі по-
рушення податкового законодавства; єдиний підхід 
до встановлення податків та зборів – визначення на 
законодавчому рівні усіх обов’язкових елементів 
податку» (п. 3.1 мотивувальної частини рішення 
у справі за конституційним поданням 53 народних 
депутатів України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) окремих положень По-
даткового кодексу України) [11]. Оскільки подат-
кова амністія може встановлювати різні режими 
оподаткування для осіб, які є порушниками подат-
кового законодавства, проте не були притягнуті до 
відповідальності, і тими, хто хоча і були порушни-
ками аналогічних норм податкового законодавства, 
проте притягувались за відповідні дії до відпові-
дальності, то така диференціація з наданням більш 
сприятливих умов першій групі може потребувати 
додаткового обґрунтування з точки зору необхід-
ності забезпечення відповідності принципу рівно-
сті громадян перед законом.

2. Чітке закріплення гарантій для платників по-
датків. Негативний досвід Іспанії демонструє те, 
що платники податків неохоче приймають участь в 
ініціативах на зразок податкової амністії, якщо вони 
не мають чітко закріплених гарантій щодо не при-
тягнення їх до відповідальності. При цьому варто 
враховувати, що Україна є державою-членом Ради 
Європи, що зобов’язує її добросовісно виконувати 
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взяті на себе міжнародно-правові зобов’язання. Зо-
крема, згідно п. 1 ст. 3 Конвенції Ради Європи про 
відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, 
одержаних злочинним шляхом, та про фінансування 
тероризму від 16.05.2005 р. Україна «вживає таких 
законодавчих та інших заходів, які можуть бути не-
обхідними для того, щоб вона могла конфісковува-
ти знаряддя й засоби злочину та доходи або майно, 
вартість якого відповідає таким доходам, та відмите 
майно», причому перелік таких злочинів чітко за-
кріплений у додатку до згаданої Конвенції. З такими 
міжнародними зобов’язаннями нашої держави в до-
статній мірі корелює зміст ст. 209 КК України. Звідси 
стає очевидним, що з метою дотримання принципу 
добросовісного виконання договірних зобов’язань 
та забезпечення узгодженості національного зако-
нодавства Україна має забезпечити виключення з 
кола об’єктів одноразового декларування доходів та 
майна, отриманого внаслідок кримінально караних 
діянь, закріплених у додатку до Конвенції Ради Єв-
ропи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію 
доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фі-
нансування тероризму від 16.05.2005 р., які де-факто 
входять в коло предикатних злочинів, визначених у 
примітці 1 до ст. 209 КК України.

3. Посилення контролю над платниками подат-
ків після завершення терміну одноразового декла-
рування. Уряди вдаються до одноразового декла-
рування у формі податкової амністії найчастіше з 
метою швидкого, однак короткострокового зрос-
тання рівня добросовісної поведінки платників по-
датків, як відмічає Дж. Альм і В. Бек (аналогічними 
мотивами, імовірно, керувався й іспанський уряд). 
Разом з тим, у довгостроковій перспективі вплив 

такого варіанту одноразового декларування на по-
даткову дисципліну має відігравати більш важливе 
значення. Прихильники проведення податкової ам-
ністії наполягають, що податкова дисципліна може 
значно зрости після відповідного кроку з боку уря-
ду, якщо податкова амністія супроводжуватиметься 
наступним посиленням заходів відповідальності та 
підвищенням ефективності податкового контролю, 
а також кращою якістю послуг, які надаються плат-
нику податків [12, c. 53]. Таким заходом підвищен-
ня ефективності податкового контролю у випадку 
України могло б стати запровадження непрямих 
методів визначення податкових зобов’язань в опо-
даткуванні фізичних осіб.

висновки. Досвід Іспанії очевидно демонструє 
складність і неоднозначність інституту податкової 
амністії, з одного боку, та необхідність послідовної, 
глибокої і всебічної підготовчої роботи – з іншого. 
Особливості проведення податкової амністії в Іспанії 
з урахуванням вітчизняних реалій дозволяють нам 
виокремити такі пропозиції, які, на нашу думку, ма-
ють бути враховані у процесі розробки аналогічних 
ініціатив в Україні: 1) обов’язкове врахування вимог 
конституційного правопорядку, зокрема, в частині до-
тримання принципів рівності, справедливості та вер-
ховенства права; 2) чітке закріплення гарантій прав 
платників податків, при цьому з забезпеченням не-
ухильного дотримання зобов’язань України в рамках 
Ради Європи; 3) розробка заходів щодо подальшого 
посилення податкового контролю як необхідна умова 
ефективності податкової амністії. Одним із варіантів 
у цьому випадку могло б стати запровадження не-
прямих методів визначення податкових зобов’язань в 
оподаткуванні фізичних осіб. 
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У статті розглянуті аспекти адміністративно-правового регулювання впровадження результатів наукової діяльності у 
суспільне життя та наведені пропозиції щодо його поліпшення.

Ключові слова: наукова діяльність, фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, впровадження.

В статье рассмотрены аспекты административно-правового регулирования внедрения результатов научной дея-
тельности в общественную жизнь и приведены предложения по его усовершенствованию.

Ключевые слова: научная деятельность, фундаментальные исследования, прикладные исследования, внедрение. 

The article considered the administrative and legal aspects of the regulation implementing the results of scientific activity in 
public life and presented proposals for improvements.
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Впровадження результатів наукової діяльності 
має важливе значення для розвитку суспільного 
життя, в тому числі як культурної сфері діяльнос-
ті людини так і господарської сфери. Недостатньо 
забезпечити лише проведення фундаментальних 
та прикладних досліджень, якщо результати цієї 
діяльності не впровадити у суспільне життя, то 
кошти, що виділені на наукову діяльність були 
витрачені марно. Особливо це питання стає акту-
альним при проведенні робіт за кошти державного 
бюджету. 

В.Б. Авер’янов розглядає наукову діяльність як 
складову соціально-культурної сфери. Так він відмі-
чає, що соціально-культурне будівництво, яке струк-
турно поділяється на галузі освіти, науки, культури, 
охорони здоров’я й соціального захисту, фізичної 
культури та спорту, є важливою складовою багато-
гранної діяльності Української держави [1]. Держав-
не управління та регулювання наукової діяльності 
здійснюється згідно принципам органічного поєд-
нання науково-технічного, економічного, соціально-
го та духовного розвитку суспільства. [2, с. 462]. 

Правове регулювання управління в сфері на-
уки і науково-технічної діяльності здійснюється 
на основі Закону України «Про наукову і науко-
во-технічну діяльність» [3]. Об’єктом управління 
у науковій сфері є наукова і науково-технічна ді-
яльність, а також заклади науки та інші наукові, а 
також освітні установи, щодо яких держава в особі 
органів виконавчої влади приймає певні регулюючі 
рішення [4, с. 165]. Але, на наш погляд, до об’єкту 
управління у науковій сфері повинна входити і ді-
яльність стосовно впровадження результатів науко-
вої діяльності у суспільне життя. Результативність 
впровадження досягнень наукової діяльності може 
слугувати критерієм визначення рівня наукової ді-
яльності, а також ефективності діяльності в країні 
системи, як організаційної так і нормативно-право-
вої, щодо забезпечення в цілому наукового процесу.

Центральні органи виконавчої влади, Націо-
нальна академія наук України, галузеві академії 
наук у разі виділення на проведення наукової діяль-
ності бюджетних коштів, на нашу думку, повинні 
забезпечити обов’язкове впровадження результатів 
цих робіт у суспільне життя. 

Здійснивши аналіз діяльності центральних ор-
ганів виконавчої влади згідно Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність» [3] функ-
цій стосовно впровадження результатів наукової 
діяльності ніхто не має. Саме центральні органи 
виконавчої влади, як розпорядники державних ко-
штів та замовники наукових досліджень повинні 
відігравати основну роль у процесі впровадження 
результатів наукової діяльності в державі, а адміні-
стративне право забезпечувати цю діяльність від-
повідним нормативним регулюванням.

Необхідно також у дослідженні зупинитися на 
розгляді терміну «наукова діяльність» та «науково-
технічна діяльність». Згідно Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність» [3] науко-
ва діяльність це інтелектуальна творча діяльність, 
спрямована на одержання і використання нових 
знань. Основними її формами є фундаментальні 
та прикладні наукові дослідження. А науково-тех-
нічна діяльність це інтелектуальна творча діяль-
ність, спрямована на одержання і використання 
нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її 
основними формами (видами) є науково-дослідні, 
дослідно-конструкторські, проектно-конструктор-
ські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові 
роботи. 

Розглядаючи зазначені терміни, на наш погляд, 
вони створюють деяку плутанину. Так ми вва-
жаємо, що термін «наукова діяльність» це більш 
загальний термін ніж термін «науково-технічна 
діяльність», який у своїй назві вказує на наукову ді-
яльність у певній сфері, тобто у технічній. Термін 
«науково-технічна діяльність» повинен, на наше 
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переконання, входити до більш широкого термі-
ну «наукова діяльність», до якого також повинні 
входити і визначення видів наукової діяльності 
у інших сферах, наприклад гуманітарній. Крім 
того, науково-дослідна робота (НДР) може бути 
основною формою здійснення фундаментальних 
і прикладних досліджень, що підтверджується 
Державним стандартом України ДСТУ 3973-2000 
«Система розроблення та поставлення продукції на 
виробництво. Правила виконання науково-дослід-
них робіт. Загальні положення» [5]. Відповідно до 
п. 5.1.2 ДСТУ [5] до НДР належать фундаменталь-
ні, пошукові та прикладні дослідження. 

Необхідність правового регулювання процесу 
впровадження результатів наукової і науково-тех-
нічної діяльності підтверджується і передбаченим 
ст. 34 Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» [3] бюджетним фінансуван-
ням цієї діяльності. Де зазначається, що одним із 
основних важелів здійснення державної політики 
у сфері наукової та науково-технічної діяльності є 
бюджетне фінансування. Держава забезпечує бю-
джетне фінансування наукової та науково-техніч-
ної діяльності (крім видатків на оборону) у розмірі 
не менше 1,7 відсотка валового внутрішнього про-
дукту України. Видатки на наукову і науково-тех-
нічну діяльність є захищеними статтями видатків 
Державного бюджету України. Отже витрати на 
проведення наукових досліджень ретельно обґрун-
товуються і це вельми правильно. Також Законом 
[3] передбачено створення Державних цільових 
наукових та науково-технічних програм у сфе-
рі наукової і науково-технічної діяльності (ст. 36) 
та Державного замовлення на науково-технічну 
продукцію (ст. 37). Державне замовлення на на-
уково-технічну продукцію щорічно формується 
центральним органом виконавчої влади у сфері 
наукової, науково-технічної та інноваційної діяль-
ності та центральним органом виконавчої влади з 
питань економічної політики на основі переліку 
найважливіших розробок, спрямованих на ство-
рення новітніх технологій та продукції, і затвер-
джується Кабінетом Міністрів України відповідно 
до законодавства України. 

Для вищих навчальних закладів здійснення на-
укової і науково-технічної діяльності визначають 
закони України «Про освіту» [6] та «Про вищу 
освіту» [7]. Які теж не встановлюють чітких норм 
стосовно впровадження результатів наукової і на-
уково-технічної діяльності.

Згідно Словника синонімів української мови С. 
Караванського термін «впроваджувати/упроваджу-
вати» означає – (до хати) уводити, (у війну) втяга-
ти, затягати; (моду) запроваджувати, укорінювати, 
заводити. Термін «реалізувати» – (план) здійсню-
вати, втілювати в життя; (товари) продавати [8]. 
Великий тлумачний словник української мови ви-
значає термін «впроваджувати/упроваджувати» як: 
до чого, у що уводити когось куди-небудь; втягати 
у що-небудь; надавати певного стану; уводити що-
небудь у дію, у практику. А термін «реалізувати», 
«реалізовувати» як: здійснювати, робити реальним, 

втілювати що-небудь у життя; переводити на гро-
ші, продавати [9]. Словник української мови трак-
тує термін «упроваджувати» як: вводити, ввести, 
довести [10].

Отже як ми бачимо з наведеного терміни «ре-
алізація» та «впровадження» досить близькі та 
можуть означати уводити (вводити) щось. Але, на 
нашу думку, термін «реалізація» визначає більш 
широкий спектр можливості застосовувати здо-
бутки науково-технічної діяльності, як то оформ-
лення охоронних документів на об’єкти інтелек-
туальної власності, представлення результатів 
на різних конференціях, симпозіумах, виставках 
тощо. А мова йде про процес введення в практич-
ну діяльність людини, в господарську діяльність. 
Тому, враховуючи, що Великий тлумачний словник 
української мови визначає термін «впроваджувати/
упроваджувати» як – уводити що-небудь у практи-
ку, на нашу думку термін «впроваджувати» є більш 
конкретним ніж термін «реалізувати» та саме його 
необхідно застосовувати при встановлені норм 
стосовно результатів науково-технічної діяльності, 
враховуючи і той факт, що термін «впроваджувати» 
став загальновживаним по відношенню до резуль-
татів науково-технічної діяльності.

Але такий чіткий термі, на наш погляд, може 
стосуватися переважно результатів наукової ді-
яльності щодо технічної сфери так, як згідно За-
кону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» [3], як зазначалося вище, науково-тех-
нічна діяльність – інтелектуальна творча діяль-
ність, спрямована на одержання і використання 
нових знань у всіх галузях техніки і технологій, 
та її основними формами (видами) є науково-до-
слідні, дослідно-конструкторські, проектно-кон-
структорські, технологічні, пошукові та проектно-
пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків 
або партій науково-технічної продукції, а також 
інші роботи, пов’язані з доведенням наукових і 
науково-технічних знань до стадії практичного їх 
використання. 

Що стосується наукової діяльності у вигляді 
фундаментальних досліджень, а також досліджень 
у сферах, що не стосуються технічної, то слід за-
значити, що до визначення норм стосовно реаліза-
ції (впровадження) результатів наукової діяльнос-
ті більш доречним є термін «реалізувати» так, як 
результати особливо фундаментальних досліджень 
не має змоги негайно впровадити у практичне жит-
тя чи господарську діяльність. Але не дивлячись 
на зазначене, необхідно встановити норми, щодо 
обов’язкової реалізації результатів наукової діяль-
ності, яка здійснена за державні кошти. 

Підводячи загальний підсумок розгляду питан-
ня адміністративно-правового регулювання впро-
вадження результатів наукової діяльності нами 
пропонується таке. Внести відповідні доповнення 
до Закону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» [3] включивши додатково до основних 
форм наукової діяльності науково-дослідні робо-
ти та пошукові дослідження, а до основних форм 
науково-технічної діяльності – фундаментальні та 
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прикладні наукові дослідження, а також зазначити, 
що науково-технічна діяльність є складовою науко-
вої діяльності. 

Враховуючи, що на цей час переважно і в гу-
манітарній сфері при виконанні науково-дослідних 
робіт орієнтуються на чинні державні стандарти 
України за науково-технічним напрямом, забезпе-
чити розробку відповідних стандартів стосовно ви-
конання науково-дослідних робіт гуманітарного на-
пряму з метою встановлення чітких норм стосовно 
порядку виконання робіт, взаємодії суб’єктів НДР, 
приймання та реалізацію НДР тощо. Пропоновані 
стандарти повинні бути обов’язковими для НДР, 

виконання яких повністю або частково фінансуєть-
ся з державного бюджету. Для НДР, які виконують 
за рахунок обігових або власних коштів установ, 
підприємств, організацій та інших суб’єктів госпо-
дарської діяльності, положення стандартів мають 
бути рекомендованими.

Крім того, на наш погляд, необхідно внести 
відповідні норми до законів України «Про науко-
ву і науково-технічну діяльність» [3], «Про освіту» 
[6], «Про вищу освіту» [7], державних стандартів 
стосовно обов’язкового впровадження у суспільне 
життя результатів наукової діяльності, яка здійсню-
ється за рахунок бюджетного фінансування.
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Розділ 8 
КРимінальне пРаво Та КРимінолоГія; 

КРимінально-виКонавче пРаво

рішення ЄвропейСького Суду З прАв лЮдини 
як джерело СучАСного криМінАльного прАвА укрАЇни

бурдега р. в.,
студент,

Національний університет «Одеська юридична академія»

У статті досліджено проблеми щодо визнання рішень Європейського суду з прав людини як джерела сучасного 
кримінального права України, актуальність звернень громадян України до Європейського суду з прав людини, а також 
виділено декілька груп норм кримінального права, через які, українці найчастіше звертаються до Європейського суду.

Ключові слова: Європейський суд з прав людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 
право, джерело, прецедент.

В статье исследованы проблемы о признании решений Европейского суда по правам человека как источника со-
временного уголовного права Украины, актуальность обращений граждан Украины в Европейский суд по правам чело-
века, а также выделено несколько групп норм уголовного права, через которые, граждане Украины чаще обращаются в 
Европейский суд.

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 
право, источник, прецедент.

In this article the problem of the recognition of judgments of the European Court of Human Rights as a source of modern 
criminal law in Ukraine, the relevance of citizens of Ukraine to the European Court of Human Rights, as well as several groups 
of criminal law, through which Ukrainian citizens increasingly turn to the European Court.

Key words: European Court of Human Rights, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, the right, power, precedent.

Взаємопроникнення правових доктрин країн 
різних правових систем і сімей зумовлює потре-
бу дослідження судового прецеденту як джерела 
права. Це питання набуло особливої актуальності 
внаслідок проведення судової реформи, а також ак-
тивного вдосконалення кримінального законодав-
ства. Нині поширеними є ідеї надання суду право-
творчих повноважень, тобто закріплення судового 
прецеденту як джерела права у країнах романо-гер-
манської правової сім’ї [9, c. 105].

Питання судового прецеденту як джерела права 
України, зокрема й кримінального, розглядали такі 
вчені, як: В. В. Кузнєцов, О. П. Кучинська, М. В. 
Мазур, Т. М. Марітчак, Н. П. Мелешко, В. О. На-
вроцький, К. В. Ображиєв, Н. М. Пархоменко, А. 
В. Савченко, О. Ф. Скакун, Л. Тимченко, М. І. Хав-
ронюк, Ю. Хім’як, С. Шевчук, О.Кузембаєв та ін.

Метою статті є дослідження рішень Європей-
ського Суду з прав людини (далі – Суд) як джерела 
сучасного кримінального права України.

9 листопада 1995 року від імені України була 
підписана Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року. Законом Украї-
ни «Про ратифікацію Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод 1950 року, Першого 
протоколу та протоколів №2,4,7 та 11 до Конвен-

ції». Конвенцію було введено в національне пра-
во [3]. Тим самим Україна визнала обов’язковою 
юрисдикцію Європейського суду з прав людини.

Суд є міжнародним органом, який за умов, ви-
значених Конвенцією, може розглядати заяви, по-
дані особами, які скаржаться на порушення своїх 
прав, гарантованих Конвенцією.

Прецедентна практика Суду сьогодні виконує 
функцію надзвичайно важливого інструменту при 
захисті прав людини. Неважко помітити, що норми 
Конвенції мають загальний характер, і права люди-
ни здебільшого констатуються в абстрактній, оці-
ночній формі. Проте, враховуючи, що сформулю-
вати вичерпний перелік прав та форм їх реалізації 
в тексті Конвенції є неможливим, справжній сенс 
норм Конвенції з’ясовується лише після тлумачен-
ня і застосування в рішеннях Суду [6].

Відповідно до частини першої статті 32 Кон-
венції, тлумачення її норм віднесено до виключної 
компетенції Суду [2]. Тому прецедентна практика 
Суду в такому разі становить офіційне міжнародне 
тлумачення Конвенції.

Відомий український вчений-правник П. Ра-
бінович слушно підкреслює, що практика Суду 
розвивається за відверто прецедентним принци-
пом. Дійсно, Судом за багато років його діяльності 
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було винесено значну кількість рішень, які суттєво 
вплинули на національне законодавство країн-чле-
нів Ради Європи та практику його застосування. І 
якщо ще декілька десятиліть тому поняття «судо-
вий прецедент» асоціювалося лише з англосаксон-
ським правом, то сьогодні правові системи навіть 
традиційно континентальних країн важко уявити 
без судових прецедентів [8, c. 203].

Питання щодо можливості використання прак-
тики Суду при розгляді справ в українських су-
дах завжди викликало жваві дискусії. Це питан-
ня є цілком природним: ратифікація Конвенції є 
невід’ємною від вирішення питання про визнання 
юрисдикції Суду.

З одного боку, неодмінно підкреслювалося, що 
належним чином ратифікована Конвенція є части-
ною національного законодавства відповідно до 
статті 9 Конституції України, яка передбачає те, що 
чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, є частиною 
національного законодавства України. З іншого 
боку, визнання за рішеннями Суду статусу джерела 
права не знаходило такої одностайної підтримки, і 
навіть навпаки. Нерідко зазначалося, що джерелом 
права є лише норми міжнародного договору, тобто 
Конвенції, у той час коли рішення Суду такого ста-
тусу не мають.

Також багато юристів посилаються на п.14 ч.1 
ст.92 Конституції України, який передбачає, що 
виключно законами України визначаються судоу-
стрій, судочинство, статус суддів, засади судової 
експертизи, організація і діяльність прокуратури, 
органів дізнання і слідства, нотаріату, органів і 
установ виконання покарань; основи організації та 
діяльності адвокатури [1].

В. Г. Буткевич і В. Т. Маляренко вважають, що 
суди зобов’язані застосовувати у своїй діяльності 
Конвенцію, орієнтуватися на рішення Суду і врахо-
вувати ці рішення з того чи іншого питання під час 
розгляду певної категорії справ [7, с. 8]. С. Шевчук 
зазначає про обов’язковість європейського преце-
дентного права з питань прав людини для України 
[10], називаючи його додатковим джерелом права 
при застосуванні та тлумаченні конституційних 
норм про права людини, які збігаються з основни-
ми правами, що закріплені у нормах Європейської 
конвенції про захист прав людини та основополож-
них свобод 1950 р.

Кінець цим суперечкам був покладений при-
йняттям Закону України «Про виконання рішень 
та застосування практики Європейського суду з 
прав людини», який у ст.17 вказав, що суди засто-
совують при розгляді справ Конвенцію та практику 
Суду як джерело права [4]. 

Також у 2009 році постановою Пленуму Вер-
ховного Суду України від 27.02.2009 р. №1 «Про 
судову практику у справах про захист гідності та 
честі фізичної особи, а також ділової репутації фі-
зичної та юридичної особи» визначено: «… суди 
повинні застосовувати Конвенцію та рішення Єв-
ропейського суду з прав людини як джерело пра-
ва» [5].

Це положення дало можливість для україн-
ських суддів прямо посилатися у відповідних су-
дових рішеннях на практику Суду. Посилання на 
норми Конвенції та рішення Європейського суду з 
прав людини – це не право суддів, а їх обов’язок.

В зв’язку з цим хочеться наголосити на тому, 
що українці все частіше звертаються до Європей-
ського суду з прав людини. За кількістю таких заяв 
(більше 30000 тис.) Україна посідає четверте міс-
це. Левова частка порушень припадає на тривале 
судочинство і невиконання судових рішень. Так, в 
більшості розглянутих заяв громадян України Суд 
визнав порушення Україною Конвенції. Через це 
Україна змушена була заплатити своїм громадянам 
більше 200 млн. грн. Тому виникає логічне запи-
тання: «Якщо законодавство у нас таке, що ми не 
можемо брати на себе ініціативу щодо вирішення 
подібних справ, то, можливо, необхідно змінювати 
законодавство, і не ганяти людей по сатисфакції до 
Страсбургу?».

Також потрібно добавити те, що джерелом су-
часного кримінального права є не тільки рішення 
Європейського суду з прав людини проти України, 
але і щодо інших країн, громадяни яких звернулися 
до цього Суду за допомогою. Різниця полягає тіль-
ки в тому, що Рішення проти інших країн для Укра-
їни несуть суто матеріальний характер. 

Європейський суд з прав людини станом на 
17.10.2013р. прийняв 883 рішення, що встановлю-
ють факт порушення прав людини відносно Укра-
їни. Вони стосуються як норм матеріального так і 
процесуального права різних галузей права. Я хо-
тів би виділити декілька груп норм кримінального 
права, через які, українці найчастіше звертаються 
до Європейського суду з прав людини:

- Право на життя (Гонгадзе проти України; Ка-
чурка проти України; Михалкова проти України): 
право кожного на життя охороняється законом. Ні-
кого не може бути умисно позбавлено життя інак-
ше ніж на виконання смертного вироку суду, ви-
несеного після визнання його винним у вчиненні 
злочину, за який закон передбачає таке покарання.

- Катування (Захаркін проти України; Кобець 
проти України; Коробов проти України): нікого не 
може бути піддано катуванню або нелюдському чи 
такому, що принижує гідність, поводженню або по-
каранню;

- Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні 
злочину, та особи, яка засуджена за вчинення зло-
чину (Молочко проти України; Новік проти Укра-
їни); 

- Зворотня дія в часі (Коробов проти України; 
S.W. проти Сполученого Королівства; MAKTOUF 
проти Боснії і Герцеговини): нікого не може бути 
визнано винним у вчиненні кримінального право-
порушення на підставі будь-якої дії або бездіяль-
ності, яка на час її вчинення не становила кри-
мінального правопорушення за національними 
законами або за міжнародним правом. Не може 
також призначатися покарання, тяжче від того яке 
застосовувалося на час вчинення кримінального 
правопорушення; 
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- Порушення репродуктивних прав людини: 
право на медичну допомогу (Еванс проти Сполуче-
ного Королівства); 

- Доведення до самогубства (Санлес проти Іс-
панії);

- Порушення права на згоду на медичне об-
стеження або лікування (Hoffmann проти Австрії, 
Jalohh проти Німеччини);

- Порушення прав Віл-інфікованих (Алексанян 
проти Росії);

- Захист честі, гідності і ділової репутації.
Підсумовуючи викладене вище, варто наголо-

сити, що традиційно велика кількість поданих 
заяв та кількість рішень, що виносяться Судом 
щодо України, свідчать про систематичні по-

рушення прав та свобод з боку держави. Тому 
знання адвокатами, суддями та працівниками 
органів системи кримінальної юстиції найваж-
ливіших рішень Суду та їх врахування у своїй 
практичній діяльності є одним із найголовніших 
завдань у сфері захисту прав і свобод людини у 
нашій державі. 

 Кінцева мета входження України в міжнарод-
ну систему захисту прав людини – це побудова 
демократичної правової держави не на словах, а в 
реальному житті. Це повинно бути підкріплено від-
повідною внутрішньою та зовнішньою політикою 
держави щодо прав людини, вибудованою систе-
мою законодавчих актів та реальними механізмами 
гарантій передбачених у них норм.
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В статье теоретически обоснован вопрос декриминализации уголовного права Украины, раскрыта необходимость и 
пути ее внедрения в уголовное законодательство нашей страны. Освещены результаты достижения украинской полити-
ки в сфере декриминализации общества. На основе анализа статистики привлеченных к уголовной ответственности в 
период декриминализациивыявлена необходимость ее продолжения на пути интеграции в Европейский Союз.

Ключевые слова: декриминализация, уголовное право Украины, интеграция в Европейский Союз

У статті теоретично обґрунтовано питання декриміналізації кримінального права України, розкрита необхідність 
та виявлено шляхи її впровадження в кримінальне законодавство нашої країни. Висвітлено результати досяг-
нення української політики в сфері декриміналізації суспільства. На основі аналізу статистики притягнутих до 
кримінальної відповідальності, в період декриміналізації, виявлено необхідність її продовження на шляху інтеграції 
до Європейського Союзу.

Ключові слова: декриміналізація, кримінальне право України, інтеграція до Європейського Союзу

The article is devoted to the decriminalization of the criminal law in Ukraine, the necessity and possible ways to incorporate 
it into the criminal law of our country. Enlightened the results of achieving Ukrainian policy of decriminalization of society. The 
work is based on statistical analysis of prosecution sintheperiod of decriminalization, which emphasizes the need of continuing 
on the path of integrationin to the European Union.

Key words: decriminalization of th ecriminal law of Ukraine, the integration into the European Union

формулировка проблемы. Актуальность за-
тронутой темы в значительной мере обусловлена 
тем, что за последнее время активизировалась ра-
бота по реформированию уголовного законода-
тельства Украины, вызванная объективными изме-
нениями в жизни общества. 

Процесс декриминализации связан с отпадени-
ем общественной опасности деяния при сохране-
нии его формальной противоправности. Привлече-
ние к уголовной ответственности за такое деяние 
начинает расцениваться как проявление несправед-
ливости, что в результате приводит к отмене уго-
ловно-правового запрета.

Общим основанием декриминализации деяний 
является переоценка степени их общественной 
опасности. Анализ изменений, внесенных в этом 
направлении в уголовное законодательство Украи-
ны в течении последних лет, позволяет сделать вы-
вод, что определенное количество действий, пред-
усмотренных в законодательстве про уголовную 
ответственность без достаточных для этого осно-
ваний, предполагает допустить декриминализацию 
этих статей.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Фундаментальные и прикладные работы кра-
инских и зарубежных ученых, посвященные иссле-
дованию проблеме декриминализации уголовного 
права в Украине, составили достаточно широкий и 
крепкий фундамент для исследования. Сказанное 

касается, в частности, работ Митрофанова А.А., 
Михлина А.С., Наумова А.В., Якубова А.Е., Номо-
конова В.А, БеляевойМ.О., Босхоловой С.С., Та-
ганцевой М.С. и других ученых. 

Учитывая вышеизложенное, целью этой статьи 
является анализ концептуальных идей, принципов, 
процесса декриминализации уголовной политики 
государства, с целью определения дальнейших пу-
тей ее усовершенствования посредствам как модер-
низации действующего уголовного кодекса Украи-
ны , так и облегчения практики ее применения. 

изложение основного материала. Ученые в 
своих работах определяют декриминализацию как 
процесс, связанный с признанием деяния непре-
ступным, исключением его признаков из уголовно-
го закона, отменой уголовной ответственности за 
его совершение [8, c. 161].

Необходимо так же отметить, что не всякое об-
щественно опасное деяние должно быть кримина-
лизовано. Если существует возможность не допу-
стить совершения таких деяний иными правовыми 
и организационно-техническими средствами, кри-
минализация нецелесообразна [7, c. 57].

В 2011 году Президент Украины подписал 
закон « О внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Украины относительно гу-
манизации ответственности за правонарушения 
в сфере хозяйственной деятельности», которым 
предусматривалась декриминализация ряда эко-
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номических преступлений и преступлений в хо-
зяйственной сфере [3]

Официально целью закона, как было указанно 
в Пояснительной записке [5], является гуманиза-
ция существующих в законодательстве Украины 
санкций за совершение криминальных правона-
рушений в сфере экономики и хозяйственной де-
ятельности, но, проанализировав изменения, стало 
понятно, что еще одной, более важной целью яв-
ляется пополнение бюджета страны от штрафов, 
которыми заменено лишение свободы,за опреде-
ленные преступления. 

После принятия этого закона было отменено 16 
ст. Уголовного кодекса Украины (202, 203, 207, 208, 
214, 215, 217, 218, 220, 221, 223, 225, 226, 228, 234 
и 235) [3].

Согласно закону, за совершение преступлений 
в хозяйственной сфере вместо наказания в виде ли-
шения свободы вводится санкция в виде штрафа. 

Также закон заменил лишение свободы на 
штраф и в тех случаях, когда субъектом престу-
пления является должностное лицо юридического 
лица частного права.

Кроме того, согласно закону, 17 составов пре-
ступлений декриминализированы, это привело к 
закрытию5 тысяч уголовных дел, которые рассле-
довались правоохранительными органами или рас-
сматривались судами.

Но подытожив все вышесказанное и проанали-
зировав изменившиеся статьи, говорить про суще-
ственную гуманизацию, на наш взгляд, не стоит, 
ведь были декриминализированы преступления, ко-
торые могут осуществлять руководители больших 
корпораций, банков. Как следствие – эта декрими-
нализация не затрагивает большинство населения, а 
только лишь «ограниченный круг лиц ». Этим ли-
цам и предоставлена возможность заплатить штраф, 
лишь бы не отбывать наказание, т.к. у большинства 
украинцев нет возможности оплатить штраф, а зна-
чит – они будут отбывать наказание в другой форме. 

Процесс декриминализации беспрерывен, в на-
стоящее время готовится проект, согласно которо-
му действия, предусмотренные ч. 1 ст. 309 (неза-
конное производство, изготовление, приобретение, 
хранение, перевозка, пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов 
без цели сбыта) [2, c. 9], будут квалифицироваться 
как уголовный проступок, за который будут пред-
усмотрены исключительно штрафные санкции.

В ныне действующем Уголовном кодексе Укра-
ины незаконному обороту наркотиков посвящен 
целый раздел XIII, однако лишь две его статьи яв-
ляются «альфой и омегой» для правоохранитель-
ных органов – 307-я и 309-я. 

По данным статистики, в течение последних 
5 лет среднегодовое число осужденных по ст. 307 
составляло 5 тыс. чел., по 309-й – 15 тыс. Таким 
образом, каждый десятый осужденный в Украине 
преступник сел на скамью подсудимых за хранение 
наркотиков без цели сбыта [9].

Споры о том, должно ли это деяние быть уго-
ловно наказуемым, продолжаются давно. Сторон-

ники декриминализации стоят на том, что в данном 
случае общество наказывает больных людей, кото-
рых нужно не карать, а лечить. 

Весь секрет в том, какое именно количество 
найденных у человека наркотиков считать неболь-
шим. Существует приказ Министерства здравоох-
ранения №188 от 1.08.2000г., которым как раз и 
утверждены объемы наркотических средств, пси-
хотропных веществ и прекурсоров. Так, например, 
«потолок» небольшого количества героина уста-
новлен на отметке 0,005 г, ацетилированного опия 
– тоже 0,005 г, настойки канабиса – 0,3 г, смолы 
канабиса – 0,5 г, канабиса в виде измельченных ча-
стей конопли – 5 г. Свои нормативы предусмотре-
ны и для кокаина, метадона, морфина, трамадола 
и еще десятка запрещенных в свободном обороте 
субстанций [4].

Правозащитники уверены, что если Минздрав 
немного поднимет эту планку, тысячи людей оста-
нутся за бортом уголовного преследования, что, 
впрочем, отнюдь не освободит их от администра-
тивной ответственности за пагубное пристрастие к 
наркотикам.

Глобальная комиссия по наркотической полити-
ке, в состав которой входят и бывшие, и действу-
ющие высокопоставленные представители ООН, 
в июне 2011 года рекомендовала странам экспери-
ментировать с правовым регулированием некото-
рых видов наркотиков, допустимых к возможной 
легализации, с целью борьбы с наркотрафиком [1].

Следует отметить, что в таких странах, как 
Австралия, Аргентина, Бельгия, Великобритания, 
Германия, Канада, США, Мексика, Нидерланды, 
Чехия,Швейцария, некоторые виды наркотиков 
были легализированы. Стоит заметить, что это 
страны с достаточно хорошим уровнем развития, и 
Украина,внедрив новый закон о декриминализации 
ст.309 ,на наш взгляд, сделает правильный выбор. 

Еще одним из нововведений у Законодатель-
стве Украины является то что в Администрации го-
товится проект Кодекса об уголовных проступках. 
Ряд правонарушений намерены декриминализиро-
вать: за них будут грозить только штрафы, исправи-
тельные работы и служебные ограничения [6].

Разработчики предлагают полностью перепи-
сать Уголовный кодекс. Сейчас в нем две части: 
общая (нормативная) и особенная (деяния и нака-
зания). Особенную часть хотят поделить на две так 
называемые «книги»: преступления и уголовные 
проступки. В первой книге будут преступления 
средней тяжести, тяжелые и особо тяжкие. Во вто-
рой книге проступков будет 173 статьи. Сюда по-
падет часть деяний из Кодекса об административ-
ных правонарушениях и преступления небольшой 
тяжести из УК.

Если документ утвердят, в Уголовном кодексе 
появится новый вид санкций – вместо существую-
щих штрафов (их размер рассчитывается на основе 
не облагаемых налогом минимумов) будут введены 
так называемые штрафные ставки. Они будут рас-
считываться на основе минимальной заработной 
платы.
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выводы. Говоря о существенной декриминали-
зации уголовного права Украины, следует отметить, 
что начиная с 2011 года этот процесс беспрерывен; 
благодаря декриминализации в уголовном кодексе 
отменено 16 статей, декриминализировано 17, за-
крыто 5 тысяч уголовных дел за правонарушения 
в сфере хозяйственной деятельности, разрабатыва-
ются проекты по декриминализации ст.309 уголов-
ного кодекса, а также проект Кодекса об уголовных 
проступках. Стоит отметить, что в Европе схожая 

система действует давно. Количество нарушений, за 
которые можно угодить за решетку, там в несколько 
раз меньше, чем в Украине. А уголовные правона-
рушения в большинстве западных стран делятся на 
опасные для общества преступления и уголовные 
проступки. За проступки без отягощающих послед-
ствий не предусмотрен арест, а применяются так 
называемые «легкие» наказания в виде штрафов и 
общественных работ.Таким образом исследование 
доказало, что Украина на пути интеграции в Европу.
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У статті розглядається проблема набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України. Критикується 
рішення Ради суддів України про визнання датою набрання чинності вказаного кодексу 20 листопада 2012 року. Аналізу-
ється значення даного рішення для кримінальне право України.

Ключові слова: набрання законом чинності, закон, норма. 

В статье рассматривается проблема вступления Уголовным процессуальным кодексом Украины. Критикуется ре-
шения Совета судей Украины о признании датой вступления в силу указанного кодекса 20 ноября 2012. Анализируется 
значение даного решения для уголовного права Украины.

Ключевые слова: вступление закона в силу, закон, норма.

The article deals with the problem of the entry into force of the Criminal Procedure Code of Ukraine. Author criticize the 
decision of the Council of Judges of Ukraine on the recognition of the date of entry into force of the Code November 20, 2012. 
Also author analyze the impact of this decision on the criminal law of Ukraine.

Key words: entry into force of the law, the law, the norm.

Прийнятий у 2012 році Кримінальний проце-
суальний кодекс України (далі – КПК) докорінно 
реформує галузь кримінального процесуального 
права нашої держави. «Гострим кутом» для будь-
якої правової реформи, яка полягає в заміні одно-
го кодифікованого нормативно-правового акту, є 
вирішення питань, пов’язаних з дією положень 
«нового» кодифікованого акту в часі. Коректність 
та повнота вирішення таких питань багато в чому 
обумовлює ефективність «нового» нормативно-
правового акту, щонайменше, на початку його юри-
дичного «буття». 

У випадку з КПК дана проблема набула дуже 
специфічного характеру через проблемність визна-
чення (встановлення) моменту початку фактичної 
дії даного нормативно-правового акту. Така неви-
значеність, у свою чергу, певним чином відобража-
ється й на галузі кримінального права України. 

Перш за все уточнимо, яке правове явище ми 
позначатимемо поняттям «фактична дія закону 
(норми) в часі». У загальній теорії права відзнача-
ється, що «дія правових норм в календарному часі 
має два аспекти: власне календарний – чинність 
норми протягом певного календарного періоду; 
фактичний – поширення чинності норми на ті чи 
інші юридичні факти, правові відносини, права 
й обов’язки в залежності від того, як вони розта-
шовані в часі по відношенню до моменту набуття 
чинності нормою» [1, с. 176]. Таким чином, під 
фактичною дією закону (норми) в часі слід розу-
міти проміжок часу між моментами набрання та 
втратою законом (нормою) чинності.

У п. 1 Прикінцевих положень КПК 2012 року 
вказано, що даний Кодекс набирає чинності «че-
рез шість місяців з дня його опублікування». Таке 
рішення законодавця цілком відповідає ч. 5 ст. 94 

Конституції України, яка передбачає, що «закон на-
бирає чинності через десять днів з дня його офі-
ційного оприлюднення, якщо інше не передбачено 
самим законом, але не раніше дня його опубліку-
вання». Отже, у п. 1 Прикінцевих положень КПК 
2012 року законодавець скористався т.зв. екстра-
ординарним способом набрання чинності (вираже-
ний словами «...якщо інше не передбачено самим 
законом, але не раніше дня його опублікування»). 
Зауважимо, що використання цього способу не є 
новим у законотворчій практики України. Напри-
клад, абсолютна більшість законів про внесен-
ня змін та доповнень до Кримінального кодексу 
України 2001 року (далі – КК) набрали чинності 
саме в екстраординарний (з точки зору ч. 5 ст. 94 
Конституції України) спосіб. Також не є новим для 
правової системи України той конкретний різновид 
екстраординарного способу набрання законом чин-
ності, який законодавець обрав у п. 1 Прикінцевих 
положень КПК 2012 року, а саме – набрання зако-
ном чинності у зв’язку із спливом певного строку з 
дня опублікування закону.

Таким чином, положення п. 1 Прикінцевих по-
ложень КПК повинно було б без особливих труд-
нощів тлумачитись правозастосовчими органами 
України. Однак, як випливає з рішення Ради суддів 
України (далі – РСУ) № 64 від 26.10.2012 р. (далі 
– рішення № 64) щодо звернення Радника Прези-
дента України – Керівника Головного управління з 
питань судоустрою, керівника робочої групи з пи-
тань реформування прокуратури та адвокатури А. 
Портнова про набрання чинності Кримінальним 
процесуальним кодексом України [2], такі труд-
нощі, на жаль, виникли. Розглянувши звернення 
Радника Президента України щодо моменту на-
брання чинності КПК, РСУ вирішила «висловити 
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позицію.., відповідно до якої Кримінальний про-
цесуальний кодекс набирає чинності з 00 год. 20 
листопада 2012 року».

Ознайомлення із рішенням № 64 викликає від-
разу декілька запитань, як формально-юридично-
го, так і змістовного (спеціально-юридичного) ха-
рактеру. По-перше, на якій правовій підставі РСУ 
здійснювала тлумачення вищевказаного положен-
ня КПК? По-друге, наскільки коректними аргумен-
тами оперувала РСУ, тлумачачи п. 1 Прикінцевих 
положень КПК у такий спосіб, що конкретною да-
тою набрання чинності цим нормативно-правовим 
актом було визначено 20 листопада 2012 року? 

Відповідаючи на перше із поставлених запи-
тань, слід виходити з того, що компетенція РСУ ви-
значається ч. 5 ст. 127 Закону України (далі – ЗУ) 
«Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 
року № 2453-VI. Дана норма не уповноважує за-
значений орган суддівського самоврядування здій-
снювати тлумачення чинного законодавства. Таким 
чином, з огляду на ч. 2 ст. 19 Конституції Украї-
ни, яка передбачає, що органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування, їх посадові 
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Консти-
туцією та законами України, можна стверджувати, 
що РСУ, здійснюючи тлумачення п. 1 Прикінце-
вих положень КПК, чинила всупереч Конституції 
України та законодавству про судоустрій. З огляду 
на сказане вище, досить дивним виглядає посилан-
ня у вступній частині рішення № 64 на ч. 5 ст. 127 
ЗУ «Про судоустрій і статус суддів». Окрім того, у 
даному рішенні міститься також і посилання на По-
ложення «Про Раду суддів України» від 16.09.2010 
року, затверджене З’їздом суддів України. Однак 
воно не характеризує, та й не повинно характеризу-
вати «по-новому» повноваження РСУ в порівнянні 
із ЗУ «Про судоустрій і статус суддів».

Викликає великі сумніви й власне обґрунту-
вання визнання датою набрання чинності КПК 20 
(а не 19) листопада 2012 року, яке було наведено 
Радником Президента України – Керівником Го-
ловного управління з питань судоустрою у своєму 
зверненні до РСУ [3] та, очевидно, було покладено 
останньою в основу рішення № 64. Загалом, воно 
зводиться до посилання на рішення Конституцій-
ного Суду України (далі – КСУ) від 7 липня 1998 
року №11-рп/98, в якому розглядається питання 
про строки підписання й оприлюднення (опублі-
кування) закону, та положення Цивільного кодек-
су України, Цивільного процесуального кодексу 
України та Кодексу адміністративного судочинства 
України щодо особливостей обчислення процесу-
альних строків. Подібна постановка питання ви-
дається малопереконливою, оскільки між строками 
підписання й оприлюднення (опублікування) зако-
нодавчих актів та процесуальними строками, з од-
ного боку, та питанням про дату набрання законом 
чинності, з іншого боку, існує серйозна відмінність 
з точки зору їх юридичної природи. Дані «право-
ві явища» безумовно зв’язує їх правовий характер. 
Однак така подібність є надзвичайно сумнівним 

аргументом на користь застосованої в даному разі 
РСУ аналогії права.

Більше того, видається, що визнання початком 
передбаченого п. 1 Прикінцевих положень КПК 
шестимісячного строку, дня, що є наступним за 
днем опублікування КПК (де-факто саме таку по-
зицію зайняла у своєму рішенні РСУ), «руйнує» 
традиційне для правової системи України тлума-
чення відповідного типу норм темпорального ха-
рактеру. Як правило, вважається, що у випадках, 
коли набрання чинності нормативно-правовим 
актом пов’язується з завершенням певного строку 
з дня його (акту) опублікування, початковим мо-
ментом такого строку є день опублікування норма-
тивно-правового акту. Якщо ж «застосувати» поді-
бний підхід щодо КПК, який було опубліковано 19 
травня 2012 року (у газеті «Голос України»), даний 
Кодекс повинен вважатись таким, що набрав чин-
ності 19 (а не 20, як зазначено в рішенні № 64) лис-
топада 2012 року. До речі, саме така дата набрання 
чинності КПК значиться в інформаційній картці 
даного нормативно-правового акту на офіційному 
веб-сайті Верховної Ради України (далі – ВРУ). 

Підтвердженням означеного вище розуміння 
норм типу «нормативно-правовий акт набирає чин-
ності через [певний строк] з дня його опублікуван-
ня» може бути, наприклад, правозастосовче тлума-
чення п. 2 Прикінцевих та перехідних положень 
ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо гуманізації відповідальності за 
правопорушення у сфері господарської діяльнос-
ті» від 15.11.2011 року № 4025-VI. У даному по-
ложенні вказано, що ЗУ 15.11.2011 року № 4025-
VI набирає чинності через один місяць з дня його 
опублікування. Днем опублікування даного Закону 
є 17 грудня 2011 року (газета «Голос України»), а 
в його інформаційній картці на офіційному веб-
сайті ВРУ датою набрання ним чинності значиться 
17 січня 2012 року. Однак, щонайважливіше, саме 
на таке тлумачення п. 2 Прикінцевих та перехідних 
положень вказаного закону орієнтується правозас-
тосовча практика України. Наприклад, зумовле-
на ЗУ 15.11.2011 року № 4025-VI редакція ст. 201 
КК не передбачає кримінальної відповідальності 
за контрабанду товарів (відбулась декриміналіза-
ція такого різновиду суспільно небезпечної пове-
дінки). У зв’язку з цим порушені за відповідними 
фактами кримінальні справи закривались слідчими 
органами 17 січня 2012 року за відсутністю скла-
ду злочину (з прямим посиланням на набранням 
чинності ЗУ 15.11.2011 року № 4025-VI), а щодо 
суб’єктів вирішувалось питання про притягнення 
їх до адміністративної відповідальності за пору-
шення норм митного законодавства [4, 5, 6]. Біль-
ше того, у правозастосовчій практиці мали місце й 
випадки, коли кримінальні справи, порушені за ст. 
201 КК, закривались і судами. Наприклад, постано-
вою Київського районного суду м. Харкова від 17 
січня 2012 року було закрито кримінальну справу, 
порушену за ч. 2 ст. 201 КК (в редакції до набрання 
чинності ЗУ 15.11.2011 року № 4025-VI) [7]. 

Повертаючись до дати набрання чинності КПК 
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України, слід відзначити, що позиція РСУ викли-
кає, як мінімум, ще одне запитання – чи усвідом-
лювалось її членами те, що прийняте ними рішення 
фактично ставить під сумнів законність та обґрун-
тованість процесуальних рішень, постановлених 
раніше правозастосовчими органами з огляду на 
традиційне для правозастосовчої практики розу-
міння формули «нормативно-правовий акт набирає 
чинності через [певний строк] з дня його опублі-
кування»?!

Окреслена нами проблема має опосеред-
кований вплив й на кримінальне законодавство 
України. Одночасно з КПК 2012 року ВРУ був 
прийнятий ЗУ «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 
Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни» від 13.04.2012 року № 4652-VІ, що, у тому 
числі, передбачає внесення змін та доповнень до 
КК. Зокрема, відповідно до підп. 12 п. 4 розді-
лу І даного закону викладається в новій редакції 
диспозиція ч. 1 ст. 387 КК, наслідком чого є, зо-
крема, криміналізація розголошення без дозволу 
особи, яка провадила оперативно-розшукову ді-
яльність, даних оперативно-розшукової діяль-
ності (у попередній редакції ч. 1 ст. 387 КК йшла 
мова лише про розголошення даних досудового 
слідства чи дізнання, у той час як оперативно-
розшукова діяльність, очевидно, була й є окре-
мим (самостійним) видом діяльності правоохо-
ронних органів). Вказаний закон, відповідно до 
п. 1 його Прикінцевих положень, набирає чин-
ності з дня набрання чинності КПК 2012 року. 
Таким чином, вищеописана проблема, пов’язана 

з тлумаченням п. 1 Прикінцевих положень КПК, 
накладає свій «відбиток» на кримінальне законо-
давство України. З огляду на неї питання про те, 
чи є злочинним вчинене 19 листопада 2012 року 
розголошення без дозволу особи, яка провадила 
оперативно-розшукову діяльність, даних опера-
тивно-розшукової діяльності, фактично не має 
однозначної відповіді. Такий стан речей видаєть-
ся несумісним з принципом верховенства права, 
складовою якого є положення про правову визна-
ченість закону, яка дозволяє особі повноцінно 
узгоджувати свою поведінку з його вимогами.

Підводячи підсумки, слід відзначити наступне:
1) РСУ, постановляючи рішення № 64, вийшла 

за межі своїх повноважень, визначених ЗУ «Про су-
доустрій і статус суддів»;

2) сприйнята правозастосовчою практикою 
України «позиція» РСУ, відповідно до якої момен-
том набрання чинності КПК визначено 20 листо-
пада 2012 року, є вельми сумнівною та такою, що 
йде «в розріз» із традиційним правозастосовчим 
тлумаченням темпоральних норм типу «норматив-
но-правовий акт набирає чинності через [певний 
строк] з дня його опублікування»;

3) наслідком цього є фактична невизначеність 
початкового моменту фактичної дії окремих норм 
КК (наприклад, ч. 1 ст. 387 КК в редакції ЗУ від 
13.04.2012 року № 4652-VІ);

4) для уникнення у майбутньому подібних нео-
днозначних ситуацій було б доцільно на законодав-
чому рівні чітко та конкретно вирішити питання 
про момент набрання чинності (початок фактичної 
дії) нормативно-правових актів.
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У статті досліджується поняття кваліфікації злочинів у науці. Розглядається кваліфікаційна функції складу злочину. 
Аналізується вплив спеціального суб’єкта злочину на кваліфікацію.

Ключові слова: кваліфікація, спеціальний суб’єкт злочину, кваліфікаційна функція складу злочину, кваліфікаційна 
функція спеціального суб’єкта, суб’єкт злочину.

В статье исследуется понятие квалификации преступлений в науке. Рассматривается квалификационная функция 
состава преступления. Анализируется влияние специального субъекта преступления на квалификацию.

Ключевые слова: квалификация, специальный субъект преступления, квалификационная функция специального 
субъекта, субъект преступления.

In the article the notion of qualification of crimes in the science is examined. The qualificational function of corpus delicti is 
considered. The influence of the the special subject of crime on qualification is analyzed.

Key words: qualification, special subject of crime, qualificational function of corpus delicti, qualificational function of the 
special subject of crime, subject of crime.

Термін «кваліфікація» не є суто правовим. Він ви-
ник з латинської мови, де quails – якість, а qualificare 
– визначати, встановлювати якість. Якщо розглядати 
кваліфікацію у загально правовому сенсі, то її можна 
визначити як юридичну оцінку тих або інших вчинків 
людини, що здійснюється шляхом їхнього співстав-
лення з певними нормативними категоріями.

Чинний КК не дає нормативного визначення ква-
ліфікації злочинів, хоча це словосполучення доволі 
часто вживається у законодавстві. Наприклад, у ч.2 ст. 
9 КК України передбачено, що правові наслідки ви-
року суду іноземної держави враховуються при квалі-
фікації нового злочину; згідно із ч.3 ст. 29 КК обста-
вини, що обтяжують відповідальність і передбачені у 
статтях Особливої частини КК України як ознаки зло-
чину, що впливають на кваліфікацію дій виконавця, 
крім ознак, що характеризують особу окремого співу-
часника злочину, ставляться в вину лише співучасни-
ку, який усвідомлював ці обставини [1, 55].

Як зазначає Н.Ф. Кузнецова, автором першої у 
вітчизняному кримінальному праві публікації про 
кваліфікацію злочинів (1947р.) був А.А. Герцензон, 
який під кваліфікацією злочинів розумів встанов-
лення відповідності даного конкретного діяння 
ознакам того або іншого складу злочину, передба-
ченого кримінальним законом [2, 56]. 

При з’ясуванні розглядуваного поняття у су-
часній літературі більшість вчених бере за основу 
визначення В.М. Кудрявцева, згідно з яким квалі-
фікацією є встановлення і юридичне закріплення 
точної відповідності між ознаками вчиненого діян-
ня і ознаками складу злочину, передбаченого кри-
мінально-правовою нормою [3, 5]. 

Слід зазначити, що поряд з прихильниками 
дефініції, запропонованої В.М. Кудрявцевим і під-
триманої іншими криміналістами, у доктрині кри-
мінального права є й інші думки. Зокрема, М.Й. 
Коржанський вважав зазначене визначення неза-
довільним, оскільки воно, на його думку, є некон-

кретним, неоднозначним, не виключає застосуван-
ня неналежної норми, тобто не виключає помилки. 
Кваліфікація, указував цей вчений, може бути пра-
вильною лише тоді, якщо буде застосовано лише 
одну і лише певну, конкретну норму, яка передба-
чає ознаки вчиненого діяння. 

За В.О. Навроцьким кваліфікацією злочинів 
є результат кримінально-правової оцінки діяння 
органами дізнання, попереднього розслідування, 
прокуратури та суду, внаслідок чого констатовано, 
що скоєне є злочином, визначена норма (-и) кримі-
нального закону, яка (-і) передбачає (-ють) відпові-
дальність за скоєне; встановлена відповідальність 
між юридично значущими ознаками посягання і 
ознаками злочину, передбаченого законом, і проце-
суально закріплений висновок про наявність такої 
відповідальності [4, 33].

Утім, не зважаючи на окремі розбіжності у ви-
значенні поняття кваліфікації злочинів, всі автори 
погоджуються з тим, що законодавчою моделлю 
кваліфікації є склад злочину. Отже, можна ствер-
джувати, що однією з функцій складу злочину є 
кваліфікаційна функція.

 Кваліфікаційна функція складу злочину реа-
лізується завдяки тому, що він використовується 
у ході співставлення фактичних ознак вчиненого 
діяння і ознак злочину, передбачених законом. У 
літературі справедливо підкреслюється, що чинне 
законодавство виключає безпосереднє порівняння 
з законом без проміжної ланки – складу злочину 
– через специфіку конструювання кримінально-
правових норм [5, 23]. Таке порівняння неможливе 
насамперед через те, що фактичні ознаки діяння і 
кримінально-правова норма – це різнопорядкові 
явища. Якщо ознаки діяння, яке піддається кри-
мінально-правовій кваліфікації – це одиничне, то 
норма – загальне. З точки зору логіки, як відзначає 
С.А. Тарарухін, основу кваліфікації становить ви-
ділення з одиничного (вчиненого діяння) особливо-
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го (складу злочину) і ототожнення його з загальним 
(нормою, яка застосовується) [5, 34]. Використання 
конструкції складу злочину як програми (матриці) 
кримінально-правової кваліфікації, передбачає 
аналіз ознак складу злочину в чітко визначеній по-
слідовності. Аналіз ознак складу злочину у певній 
послідовності є також запорукою правильності 
встановлення кожної з них [6, 273].

Кримінально-правових ознак суб’єкта злочину, 
які враховуються при кваліфікації, небагато. Це 
осудність, вік і належність саме до фізичної особи. 
У процесі кримінально-правової кваліфікації слід 
розрізняти загальні ознаки суб’єкта злочину і осо-
бливі ознаки, які притаманні тільки суб’єктам окре-
мих видів злочинів, тобто спеціальним суб’єктам.

Таким чином, при здійсненні кримінально-
правової кваліфікації в окремих випадках істотне 
значення мають особливості суб’єкта. Наприклад, 
щоб кваліфікувати діяння за певними статтями 
про службові, військові, господарські, транспортні 
злочини тощо, необхідно, щоб суб’єкт, окрім осуд-
ності та певного віку, мав низку інших ознак, які 
безпосередньо визначені в диспозиції статті Осо-
бливої частини КК України.

Отже, можна констатувати, що кваліфіка-
ція злочинів зі спеціальним суб’єктом полягає у 
обов’язковому встановленні поряд із сукупністю ін-
ших ознак складу злочину, властивостей, які харак-
теризують особу як спеціального суб’єкта злочину.

Таким чином, вважаємо, що ознаки спеціально-
го суб’єкта мають кримінально-правове значення, 
якщо вони є: 1) конструктивними (конститутив-
ними) ознаками основного складу злочину, і без 
їх встановлення не буде складу злочину, а отже 
підстави кримінальної відповідальності; 2) перед-
бачені у складі злочину як обставини, які обтяжу-
ють або пом’якшують відповідальність, тоді вони є 
обов’язковими для кваліфікації злочину, який вчи-
нено за наявності цих обставин.

На нашу думку, ознаки спеціального суб’єкта 
певним чином обмежують кваліфікацію злочину, 
адже вони визначають, що той чи інший злочин може 
вчинити не будь-яка особа, а тільки та, якій властиві 
додаткові (спеціальні) ознаки. Тому діяння, вчинене 
особою, яка не має ознак, визначених у певних стат-
тях Особливої частини КК, не може кваліфікуватися 
за статтями кримінального закону, у яких зазначений 
спеціальний суб’єкт. Наприклад, якщо у вбивстві ди-
тини разом з матір’ю новонародженої дитини брали 
участь ще й інші особи, вони підлягають відповідаль-
ності не за ст. 117 КК України як матір дитини, а на 
загальних підставах за ч. 2 п. 2 ст. 115 КК України.

Так само у статтях, що передбачають відпо-
відальність за військові злочини (ст. 402-435 КК) 
суб’єктами останніх є військовослужбовці строкової 
служби. Утім, деякі з цих злочинів можуть вчиняти-
ся особами, які, окрім ознак загального суб’єкта та 
ознаки спеціального суб’єкта – військовослужбовця 
строкової служби, повинні мати ще й спеціальні, про-
фесійні навички щодо виконання певних військових 
обов’язків. Наприклад, діяння передбачене ст. 415 КК 
України (порушення правил водіння та експлуатації 

машин) може бути вчинено не будь-яким військо-
вослужбовцем, а лише тим, котрий безпосередньо є 
водієм бойової, спеціальної чи транспортної машини, 
а також військовослужбовцем, до обов’язків якого 
входять забезпечення безпеки руху (командир відпо-
відного підрозділу, начальник контрольно-технічного 
пункту тощо), чи іншим військовослужбовцем, без-
посередньо відповідальним за експлуатацію тран-
спортних засобів військової частини. 

Таким чином, суб’єкт зазначеного злочину по-
винен не тільки мати статус військовослужбов-
ця, а ще й мати додаткову ознаку, яка пов’язана з 
управлінням транспортним засобом – бути водієм 
транспортного засобу [7, 112-114]. Як бачимо, кри-
мінальна відповідальність у цьому разі є ще більше 
спеціалізованою. З огляду на зазначене, порівняємо 
приписи ст. 415 КК зі ст. 286 КК України (порушен-
ня правил безпеки дорожнього руху або експлуа-
тації транспорту особами, які керують транспорт-
ними засобами). Об’єктивна сторона зазначених 
злочинів багато у чому співпадає: у примітці до 
ст. 286 перераховані транспортні засоби, під час 
керування якими може бути вчинений цей злочин: 
всі види автомобілів, трактори та інші самохідні 
машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли 
та інші транспортні засоби. У ст. 415 КК України 
транспортними засобами під час керування яких 
може бути вчинений злочин є бойова, спеціальна 
чи транспортна машина. Суб’єкт злочину, передба-
чений ст. 286 КК України спеціальний – це особа, 
яка досягла 16-річного віку, і яка керує транспорт-
ним засобом (тобто водій транспортного засобу). 
Суб’єкт злочину, передбачений ст. 415 КК України 
також спеціальний, але він має не одну, а дві додат-
кові ознаки (військовослужбовець строкової служ-
би і особа, що керує транспортним засобом). Як 
бачимо, ст. 286 КК, хоча і передбачає спеціального 
суб’єкта, має розглядатися як загальна норма щодо 
ст. 415 КК України (спеціальної норми), адже у 
останній відповідальність отримує ще більшу спе-
ціалізацію (ще більші обмеження за колом осіб) за 
рахунок додаткової ознаки спеціального суб’єкта: 
його відношення до військової служби.

Все вищевказане дає підстави для висновку, що 
правове значення загальних і спеціальних ознак 
суб’єкта злочину неоднакове. Відсутність хоча б 
однієї із загальних ознак суб’єкта означає водночас 
і відсутність складу злочину. 

У той же час, за відсутності ознак спеціального 
суб’єкта злочину можливі декілька варіантів відпо-
відальності. По-перше, кримінальна відповідаль-
ність може повністю виключатися , тобто не буде 
складу злочину (через органічний взаємозв’язок 
спеціальних ознак суб’єкта із специфікою певних 
видів злочинів). По-друге, може змінюватись ква-
ліфікація з однієї статті КК України на іншу. По-
третє, відсутність ознак спеціального суб’єкта може 
аж ніяк не впливати на наявність ознак загального 
суб’єкта, тобто кримінальна відповідальність буде 
наставати, але вже на загальних підставах. 

Вплив суб’єкта на кваліфікацію злочину можна 
розглянути на прикладі ст. 3692 КК України «Зло-
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вживання впливом». Аналіз приписів ст. 3692 КК 
України показує, що це є умисний злочин з формаль-
ним складом. Зловживання впливом проявляється у 
трьох основних формах: пропозиція або надання 
неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє 
(погоджується) за таку вигоду вплинути на прийнят-
тя рішення особою, уповноваженою на виконання 
функцій держави; одержання неправомірної вигоди 
за вплив на прийняття рішення особою, уповноваже-
ною на виконання функцій держави, або пропозиція 
здійснити вплив за надання такої вигоди; одержання 
неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішен-
ня особою, уповноваженою на виконання функцій 
держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. 

Можна стверджувати, що за ст. 3692 КК Украї-
ни до відповідальності притягуються дві категорії 
суб’єктів злочину. Перша – це особи, які досягли 
віку кримінальної відповідальності 16 років – тоб-
то загальні суб’єкти, які пропонують або надають 
неправомірну вигоду особі, яка пропонує чи обіцяє 
вплинути на прийняття рішення особою, уповно-
важеною на виконання функцій держави (ч. 1 ст. 
3692 КК України). Друга – особи, які досягли віку 
кримінальної відповідальності 16 років або служ-
бові особи (спеціальний суб’єкт), які одержують 
неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішень 
особою, уповноваженою на виконання функцій 
держави (в тому числі поєднане з вимаганням такої 
вигоди), або пропонують здійснити вплив за надан-
ня такої вигоди (ч. 2 та ч. 3 ст. 3692 КК України).

На нашу думку, в залежності від того, якими 
суб’єктами (загальними чи спеціальними) буде вчи-
нено розглядуваний злочин, залежатиме і остаточна 
його кваліфікація. Кваліфікація дій особи, яка отри-
мує неправомірну вигоду за вплив на прийняття рі-
шення особою, уповноваженою на виконання функ-
цій держави зміниться, якщо зміниться її статус. 
Якщо вона буде службовою особою, то в такому ви-
падку в її діях буде вбачатися крім ознак ч.2 ст. 3692 
КК України додатково і ознаки злочину, передбаче-
ного ст. 3682 «Незаконне збагачення» [8, 400-401].

Ще одним наочним доказом впливу ознак спе-
ціального суб’єкта на кваліфікацію є співставлення 
ознак таких злочинів, як державна зрада (ст. 111 КК 
України) і шпигунство (ст. 114 КК України).

Об’єктивна сторона державної зради у фор-
мі шпигунства виражається у таких самих діях 
як і об’єктивна сторона шпигунства, передбачена 

ст. 114 КК України, а саме у передачі або збиран-
ні з метою передачі іноземній державі, іноземній 
організації або їх представникам відомостей, що 
становлять державну таємницю. Суб’єкт держав-
ної зради спеціальний – ним може бути тільки гро-
мадянин України, який досяг до вчинення злочину 
шістнадцяти років. 

Суб’єкт шпигунства також спеціальний – інозем-
ний громадянин або особа без громадянства, які до-
сягли шістнадцяти річного віку. Таким чином, у на-
веденому прикладі саме ознаки суб’єкта визначають 
кваліфікацію вчинюваного злочину. Шпигунство, 
вчинене громадянином України, кваліфікується за 
ст. 111 КК України як державна зрада [9, 319-324]. 
Якщо ознака громадянства України відсутня, то зло-
чин буде кваліфікуватись за ст. 114 КК України.

Аналіз приписів чинного КК дозволяє зробити 
висновок, що подібні випадки конкуренції загаль-
ної та спеціальної норм за ознаками суб’єкта злочи-
ну наразі непоодинокі. На нашу думку, до них мож-
на віднести також ст. 135 «Залишення в небезпеці» 
та ст. 139 «Ненадання допомоги хворому медичним 
працівником», а також ненадання капітаном допо-
моги судну та особам, що зазнали лиха (ст. 284 КК) 
тощо. Із наведеного переліку видно, що саме озна-
ки спеціального суб’єкта визначають кваліфікацію 
цих злочинів і опосередковано впливають на озна-
ки їх родового об’єкта, тобто визначають місце зло-
чину у системі Особливої частини КК.

Цілком погоджуємося з В.М. Кудрявцевим, який 
зазначив, що злочини зі спеціальним суб’єктом ви-
ділені у кримінальному законодавстві у самостійні 
групи у більшості випадків саме за характером сус-
пільних відносин, які потерпають від злочинних 
посягань [3, 162-163]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що 
ознаки спеціального суб’єкта дозволяють не лише 
порівняти фактично вчинене діяння та криміналь-
но-правову норму, а й довести, що певна норма по-
ширюється саме на певне діяння, розмежовувати 
злочини між собою, подолати конкуренцію норм. 
Ми встановили, що при кваліфікації виникає необ-
хідність у розкритті змісту окремих ознак складу 
злочину. До ознак, за якими проводиться розмеж-
ування відносяться і ознаки спеціальних суб’єктів 
злочину [6, 277-278].

Отже, ми констатуємо, що спеціальний суб’єкт 
виконує кваліфікаційну функцію.
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Розділ 9 
КРимінальний пРоцес Та КРиміналісТиКа; 

судова еКспеРТиза; опеРаТивно-РозшуКова діяльнісТь

пСихологічнА СтАть як криМінологічний чинник: 
МАСкулінніСть, феМінніСть тА Андрогінія

карпушева і. Ю.,
кандидат юридичних наук,

викладач кафедри кримінально-правових дисциплін,
Донецький юридичний інститут МВС України

пономарьова т. і.,
курсант V курсу слідчо-криміналістичного факультету,

Донецький юридичний інститут МВС України

В статті розглядаються проблеми психологічної статі як кримінологічного чинника, вивчається сутність маскулінності, 
фемінності та андрогінії та вплив психоорганічного розладу у осіб з перверсіями(парафіліями) на вчинення ними злочинів.

Ключові слова: психологічна стать, перверсія, маскулінність, фемінність, андрогінія, кримінологічний чинник, гендер.

В статье рассматриваются проблемы психологического пола как криминологического фактора, изучается сущность 
маскулинности, феминности и андрогинии и влияние психоорганического расстройства у лиц с перверсиями (парафи-
лии) на совершение ими преступлений.

Ключевые слова: психологический пол, перверсия, маскулинность, фемининность, андрогиния, криминологичес-
кий фактор, гендер.

In the article has been analyzed the problems of psychological gender as a criminological factors studied the essence of 
masculinity, femininity and androgyny, and the influence of psycho-organic disorders in individuals with perversion (paraphilia) 
to commit their crimes.

Key words: рsychological sex, perversion, masculinity, femininity, androgyny, criminological factor gender.

Останнім часом, в Україні, як і в усьому світі зрос-
ла динаміка насильницької злочинності на статевому 
підґрунті. Численні випадки зґвалтувань, задоволен-
ня статевої пристрасті неприродним шляхом, розбе-
щення неповнолітніх мають латентну ознаку. Це стає 
можливим через небажання потерпілого звертатися 
за допомогою до органів внутрішніх справ. Тому 
складним правоохоронним завданням є криміноло-
гічна профілактика насильницької злочинності, а 
саме, однорідної групи статевих злочинів. Однак, ні-
які попереджувальні заходи кримінологічного харак-
теру не набудуть бажаної ефективності без складання 
психологічного портрету злочинця, адже великий від-
соток таких осіб страждають на парафілії, або мають 
сексуальні девіації, або глибокі особистісні проблеми 
з гендерною визначеністю. У зв’язку з вищезазначе-
ним, вважаємо, що першочергові кримінологічні за-
вдання з профілактики та попередження насильниць-
ких видів злочинів на статевому підґрунті полягають 
у вивченні проблем рольової злочинної поведінки у 
суспільстві, детермінованої такими факторами як: 
маскулінність, фемінність та андрогінія. 

Значний внесок у розробку загальнотеоретич-
них питань вивчення злочинів, що вчиненюються 
особами з психічними аномаліями було зроблено 

Ю.М. Антоняном, П.С.Дагелем, Л.Д.Гаухманом, 
І.І.Гореліком, А.П.Закалюком, А.Ф.Зелінським, 
В.Н.Кудрявцевим, Д.Р.Лунцем, А.Є.Михайловим, 
Г.М.Міньковським та іншими науковцями. Резуль-
тати цих досліджень значною мірою послужили 
науково-теоретичним підґрунтям для даної роботи.

Вперше поняття маскулінності та фемінності 
запропонували Л. Термен і К. Майлз в 30-х роках 
ХХ століття. Вчені розглядали зазначені дефініції 
як звичайний біполярний конструкт, заснований на 
континуально-альтернативній моделі. 

Незважаючи на недостатню етимологічну яс-
ність самих термінів «маскулінність» і «фемін-
ність» та їх кримінологічний зміст, вчені взяли їх 
за відправні категорії і створили перший опиту-
вальник для їхнього відносного вимірювання (тест 
Термана-Майлз).

Основними твердженнями, що лягли в цю кон-
цепцію є: 1) маскулінність і фемінність постають 
глибинними початковими внутрішніми властивос-
тями особистості; 2) маскулінність і фемінність 
є протилежними (біполярними) полюсами одні-
єї осі, тобто індивід може бути або маскулінним 
або фемінним, але не може володіти тими і інши-
ми якостями одночасно. Якщо людина має висо-
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кі показники маскулінності, то в такому випадку 
його показники фемінності мають бути низькими 
і навпаки; 3) психічне здоров’я тісно пов’язане з 
психологічною статтю: відхилення від конвенці-
ального взаємозв’язку («пів-гендерне бажання») 
свідчить про наявність патології.

Проаналізувавши свої дані, Л. Терман і К. 
Майлз описали маскулінну психіку як заповзят-
ливу, механістично і об’єктивно орієнтовану, агре-
сивну, безстрашну і грубу, а фемінну психіку – як 
естетичну та орієнтовану на вогнище, з малорух-
ливим способом життя, співчутливу, сором’язливу, 
емоційну і витончену.

Подальші дослідження різних авторів вносили 
доповнення до цього культурально сконструйова-
ного портрета «нормативності» чоловіків і жінок. 
Наприклад, Дж. Гілфорд і Р. Гілфорд виділили фак-
тор, який вони назвали «домінантність-субмісив-
ність», приписавши домінантність маскулінності, 
а підпорядкування – фемінності (шкала маскулін-
ності Гілфорда).

Найбільш відомим емпіричним втіленням цієї 
концепції стала п’ята шкала в клінічній сексопато-
логії – методика MMPI (шкала М-Ф). Показово, що 
критерієм для її створення служила група всього з 
13 гомосексуалів, (передбачалося, що вони є ета-
лоном «інверсної» моделі максулінності). До тепе-
рішнього часу багато авторів вважають, що шкала 
«М-Ф» є застарілою, тому психологи і сексологи 
давно не орієнтуються на її результати [1].

Н. В. Сєров (2002) стверджував, що червоні ко-
льори зазвичай співвідносяться з чоловічим прин-
ципом, а сині – з жіночим і висуває співвідношен-
ня: m / f = К / С = активність / пасивність, де К і С 
– червоний і синій кольори. Подібного роду погля-
ди, на нашу думку, не настільки нешкідливі, як мо-
гло б здатися на перший погляд, тому що тягнуть за 
собою однозначні соціальні наслідки. Одним з них 
є переконання, що «фізична стать повинна збігати-
ся з психічною (гендером). Біполярна модель на-
уково узаконювала з позицій психології традицію 
визнання двох, і тільки двох взаємовиключних сце-
наріїв для соціалізації чоловіків і жінок. В резуль-
таті, маскулінні і фемінні девіанти в такому сус-
пільстві стигматизуються, розглядаються як хворі 
або «збоченці». Особи з спотвореннями показника 
за шкалою «маскулінність – фемінність» у бік про-
тилежної статі розглядалися як неповноцінні осо-
бистості, з середовища яких, нібито з’являються 
гомосексуали. Клінічна психіатрія, яка і зараз ба-
гато в чому віддає перевагу гендерному традиціо-
налізму, визнавала хворими тих дітей і дорослих, 
які не були в змозі досягти необхідного суспільству 
збігу показників фізичної і психічної статі. Зворот-
ним боком формування гендерно-поляризованого 
комплексу стало явище транссексуальності: не-
можливість вписати себе в одну модель. Це змушує 
людину приміряти на себе протилежний гендер. 
У теоріях особистості маскулінність – фемінність 
стала розглядатися як «реальна» сутність і опису-
валася як «стрижень», навколо якого формується 
структура особистості [2, с. 125].

Феміністський рух підштовхнув суспільство до 
розуміння самоцінності «жіночих якостей» і необ-
хідності переоцінки співвідношення маскулінності 
і фемінності. Не дивно, що авторство перегляду 
біполярної моделі і формулювання нової концепції 
на початку 70-х років ХХ століття належить фемі-
ністці Сандрі Бем. Ця революційна на ті часи кон-
цепція отримала назву ортогональної, поза як мас-
кулінність і фемінність розглядаються в ній не як 
альтернативи, а як незалежні вимірювання. 

Було припущено, що чоловіки і жінки 
необов’язково повинні відповідати традиційним 
полярним моделям, а можуть поєднувати в собі як 
маскулінні, так і фемінні характеристики. Таке по-
єднання отримало назву «андрогін» (від лат. аndros 
– «чоловічий», gynes – «жіночий»). Андрогінія ста-
ла визначатися як суміщення двох взаємодоповню-
ючих структур (М і Ф) всередині однієї людини. 

С. Бем в 1974 році в рамках розроблюваної ан-
дрогинной моделі запропонувала «Статеворольо-
вий опитувальник Сандри Бем» (BSRI), який отри-
мав дуже велике поширення по всьому світу і став 
основним інструментом психологів для вивчення 
специфіки гендерних особливостей людей. У ньо-
му пропонувалися дві повністю незалежні шкали: 
культурно-обумовлена (маскулінності) і культур-
но-обумовлена (фемінності). Підрахунок балів по 
кожній зі шкал дозволяє виділити в рамках кожної 
статі чотири психологічних типи: 1) маскулінні, 2) 
фемінні, 3) андрогенні, (що мають високі показни-
ки за шкалами типово чоловічих і типово жіночих 
властивостей і якостей), 4) психологічно недифе-
ренційовані, (що мають низькі показники по обох 
шкалах). 

Прикметники, з яких було складено даний опи-
тувальник, були відібрані виходячи з того, які ха-
рактеристики вважалися гендерно-відповідними в 
той час, коли створювалася шкала. 

Психологічні конструкти «маскулінності» і 
«фемінності» BSRI співвідносяться з поняттями 
інструментальності та експресивності і повинні 
використовуватись у клінічній кримінології під 
час складання кримінологічного портрету зло-
чинця-насильника, що діє на статевому підґрунті. 
Інструментальні якості проявляються в орієнтації 
особистості на досягнення цілей за межами без-
посередньої ситуації міжособистісної взаємодії і 
характеризується нечутливістю (несприйнятністю) 
до емоційних реакцій оточуючих; експресивність 
полягає в напрямку інтересів особистості безпо-
середньо на ситуацію міжособистісної взаємодії з 
урахуванням емоційних реакцій оточуючих. Кри-
мінологічна сучасна методика визначає ступінь 
маскулінності і фемінності особи з точки зору міс-
ця гендера в соціо-культурному контексті, а не в 
особистості окремої людини. Крім опитувальника 
Сандри Бем з’явилися і інші тести, які розгляда-
ють маскулінність і фемінність не як альтернативи, 
а як незалежні, автономні вимірювання (дитячий 
опитувальник CSRI, «Опитувальник особистісних 
атрибутів» Спенса і Хельмрайха, «Міф» в адаптації 
Дворянчикова Н.В. та інші).
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У 70-х роках Сандра Бем доводила, що андро-
гін є вирішенням проблем психічного здоров’я, 
– це якийсь новий гармонійний стандарт психіч-
ного здоров’я чоловіків і жінок. Андрогінія стала 
розумітися як важлива психологічна характеристи-
ка людини, яка визначає його гнучкість і адаптив-
ність, здатність змінювати свою поведінку залежно 
від ситуації, проявляти стійкість до стресів, – вона 
допомагає в досягненні успіхів у різних сферах 
життєдіяльності. 

Численними дослідженнями доводилося, що 
людина з характеристиками, суворо відповідними 
одній статі, виявляється менш пристосованою до 
життя, а андрогінна особистість має багатий на-
бір рольової поведінки і гнучко використовує його 
залежно від соціальних ситуацій, що динамічно 
змінюються. Також стверджувалося, що андроген 
є пов’язаний з високою самоповагою, здатністю 
бути наполегливим, ефективно виконувати бать-
ківські ролі і відчувати внутрішнє благополуччя. 
Тобто, в основі андрогінної моделі поведінки ро-
билося припущення, що стосовно соціальної адап-
тації, така статева типізація дисфункціональна і 
менш суспільно принадна. Важливість цієї концеп-
ції вбачалася в тому, що вона показувала однакову 
привабливість і значимість якостей, що традиційно 
вважалися як жіночими, так і чоловічими. Але че-
рез всього десятиліття ейфорія в лавах дослідників 
пішла на спад і виявилося, що маскулінність швид-
ше, ніж андрогін є предиктором більшого присто-
сування і гнучкості для обох статей. Був зроблений 
висновок, що існує сильний позитивний зв’язок 
між маскулінними якостями і психічним здоров’ям, 
а також задоволеністю життям і позитивним на-
строєм у осіб обох статей. Виявилося, що фемінні і 
андрогінні чоловіки і жінки висловлюють бажання 
стати більш маскулінними. Багато опонентів пред-
ставленої концепції зазначали, що індивідууми не 
можуть уникнути наслідків усвідомлення соціаль-
ного значення своєї статі і це суттєво впливає на 
їх поведінку і установки. Отже, можемо дістатися 
висновку, що «справжньої» андрогінії не існує.

С. Бем мала наукову сміливість переглянути 
свої ідеї про «гармонійне поєднання чоловічих і 
жіночих якостей в одній особистості». У енцикло-
педичній монографії «Психологія жінок» в 1983 
році С. Бем заявила, «що андрогін не є вирішенням 
проблеми. Ми вимірювали якості, яких немає!». 
Маскулінність і фемінність – не більше ніж соціо-
культурні стереотипи, яким люди слідують на свій 
страх і ризик під час побудови комунікативних 
взаємозв’язків. Вживання ж соціально непринад-
них поведінкових стереотипів, як правило веде до 
дісоціальних поведінкових розладів, а у крайньому 
своєму відхиленні – до суспільно небезпечних дій.

У неортогональній моделі маскулінності / фе-
мінності дуже скоро виявилася ще одна проблема: 
виявилося, що повної незалежності «маскулінних» 
і «фемінних» якостей не існує, як і не може бути 
«істинної» андрогінної. Проведені дослідження по-
казали, що для полюсів параметрів маскулінності і 
фемінності застосовна континуально-альтернатив-

на модель, а при їх середній вираженості – ортого-
нальна. З’явилася необхідність говорити про неор-
тогональну модель, в якій частина якостей одним 
полюсом належить маскулінності, а іншим – фемі-
нінності. При цьому, в рамках сучасної поведінко-
вої культурної моделі, андроцентризм найчастіше 
виявляється тим, що позитивний полюс припису-
ється маскулінності, а негативний – фемінності. На 
цьому етапі вивчення гендерних відмінностей чіт-
ко виявилося «розщеплення» самостійних списків 
М / Ф, однак адекватного методу (методики) для її 
вивчення не було знайдено.

Загальна модель чоловічої поведінки і мотива-
ції раніше, припускає проекцію під-поза, бажання 
стати чимось, потреба в досягненні та інструмен-
тальний, на противагу експресивному, стиль життя. 
Конкретний зміст цієї потреби – чим саме чоловік 
хоче стати, чого і як він хоче досягти, – може змі-
нюватися і варіюватися, але базовий тип мотивації 
залишається тим же самим. Відмічуване психоло-
гами зменшення різниці в цьому відношенні між 
сучасними чоловіками і жінками забезпечується 
зміною не так чоловічої, скільки жіночої психіки, 
підвищенням рівня домагань і реальних досягнень 
жінок як в сімейно-побутових, так і в соціально-
виробничих відносинах. Схоже на те, що різниця 
між чоловіками і жінками зменшується за рахунок 
зміни не стільки чоловіків, скільки жінок. Збері-
гається одвічна чоловіча потреба відрізнятися від 
жінок. Дістинкція, відділення, відмежування від 
споконвічно жіночого, материнського початку – 
необхідний аспект чоловічої самоідентифікації. 
Бути чоловіком – означає насамперед не бути жі-
ночним. Хоча саме, цей процес найчастіше опису-
ється в психоаналітичних кримінологічних звітах. 
Його визнають практично всі психологічні теорії 
та доктрина клінічної кримінології. Маскулінна ди-
ференціація починається з відділення хлопчика від 
первісного симбіозу з материнським організмом і 
продовжується у вигляді серії інших «доглядів» і 
«відділень». Маскулінність – свого роду реактив-
не утворення, протест проти материнської опіки, 
поширюваний потім і на інших жінок. Цей розрив 
життєво необхідний. Занадто ніжна і одночасно 
владна материнська любов робить хлопчика па-
сивним, непристосованим до життєвих труднощів. 
Однак це відділення болісно. Один із засобів його 
легітимації – чоловіче презирство до жіночності, 
поетизація виняткової чоловічої дружби (і одно-
часно – ненависть до гомосексуальності) [3, с. 34].

Клінічною кримінологією визнано, що психічні 
розлади у осіб з парафіліями пов’язані не тільки зі 
змінами у психіці, а й з переважанням раннього ор-
ганічного ушкодження мозку, причому ступінь ви-
раженості їх менш значна, ніж в осіб без парафілій. 
У осіб з парафіліями не виявлено розумової відста-
лості, яка відображає, в першу чергу, виражене по-
рушення інтелектуальної сфери. Не зустрічалися у 
них і ознаки, що свідчать на користь припущення 
про травматичне пошкодження мозку. З криміно-
логічної точки зору, це дозволяє оцінити клінічну 
картину осіб з пара філіями, переважно як прояви 
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мінімальної мозкової дисфункції внаслідок більш 
ранніх і більш компенсованих уражень мозку. Од-
нак, основні відмінності були виявлені при аналізі 
псіхопатологічних особливостей обох груп. 

Основні особливості психоорганічного розладу 
у осіб з парафіліями пов’язані з переважним зна-
ченням органічних уражень головного мозку ран-
нього генезу, що позначаються, в першу чергу, в 
дизонтогенетичних розладах. Останні визначають 
співіснування патології сексуального потягу з та-
кими клінічними синдромами, як надцінні і дис-
морфофобічні стани, патологічне фантазування, 
що відображають насамперед незрілість психічних 
процесів, а також переважання розладів рубіжного 
рівня у вигляді особистісних аномалій і станів за 
типом мінімальної мозкової дисфункції.

Психопатологічна структура наявних у осіб з 
парафіліями розладів не суперечить припущенню 
про переважне значення в їх генезі пошкодження 
(дисфункції) медіобазальних відділів кори скро-
невої і прифронтальної областей мозку. Є також 
підстави припускати більш ймовірну зміну функ-
цій правої півкулі, а також можливий вплив на клі-
нічну картину змішаного профілю функціональної 
асиметрії півкуль мозку.

У зв’язку з тим, що одним з основних відмін-
ностей злочинців з парафіліями є більш тісний 
зв’язок девіантних спонукань не тільки з аномаль-
ним сексуальним потягом, але і з такими розла-
дами патоорганічної природи, як гіпоталамічні 

кризи, афективні (дисфоричні, дістимічні та інші 
розлади, стани спотвореної свідомості), пошук ди-
ференційованих судово-психіатричних критеріїв 
може бути пов’язаний з виокремлення серед них 
тих станів, які в різній мірі порушують свідомий 
і вольовий контроль поведінки в момент реалізації 
парафільного потягу.

 Сексуальна патологія, залучаючи ряд фізіоло-
гічних систем, практично завжди зачіпає психічні 
функції, внаслідок чого при будь-якому сексологіч-
ному порушенні відзначаються поведінкові і осо-
бистісні зміни. Тому при аналізі сексопатологіч-
них розладів у злочинців, схильних до насильства 
необхідна консультація та безпосередня участь не 
тільки сексопатологів і психіатрів, а ще й судових 
патопсихологів. В ряді випадків виникає необхід-
ність проведення комплексної судової сексолого-
психіатрічної експертизи (КССПЕ), завданням якої 
має бути визначення взаємодії психопатологічних 
і сексуальних відхилень і їх вплив на регуляцію 
дій суб’єкта. КССПЕ повинна бути спрямована на 
вивчення суспільно небезпечної сексуальної по-
ведінки, що включає визначення спрямованості 
сексуального бажання, способів його реалізації 
та з’ясування ступеню впливу на дію суб’єкта в 
момент вчинення злочину. Це надасть можли-
вості мінімізувати суспільно небезпечні наслідки 
злочинної поведінки та обирати адекватні захо-
ди медичного характеру у випадках екскульпаціі 
(exculpatio – лат. визнання неосудності) [4, с. 51].
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Стаття присвячена дослідженню окремих питань методики розслідування комерційного підкупу (хабарництва), його 
криміналістичної характеристики, організації розслідування. Увага приділяється аналізу криміналістичної характеристи-
ки даних правопорушень як системі елементів, що визначають напрямок розслідування, їх взаємозв’язок, обумовлюють 
установлення особи злочинця, способів учинення і приховування злочину. У дослідженні визначено тактику слідчих (роз-
шукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, які сприяють одержанню найбільш повної інформації про подію 
кримінального правопорушення, проаналізовані процеси організації розслідування комерційного підкупу (хабарництва), 
де головним чином вирішуються проблеми висунення слідчих версій, їх обумовленість типовими ситуаціями.

Ключові слова: розслідування комерційного підкупу (хабарництва), криміналістична характеристика, організація 
розслідування, системи слідчих дій і тактичних операцій.

Статья посвящена исследованию отдельных вопросов методики расследования комерчесского подкупа (взяточни-
чества), его криминалистической характеристики, организации расследования. Внимание уделяется анализу кримина-
листической характеристики соответствующих правонарушений как системе элементов, определяющих направление 
расследования, их взаимосвязь, обусловливающую установление личности преступника, способов совершения и со-
крытия преступления. В исследовании тщательно изучена тактика следственных действий, способствующих получению 
наиболее полной информации о событии преступления. Проанализированы процессы организации расследования ко-
мерчесского подкупа, где главным образом исследованы проблемы выдвижения следственных версий, их обусловлен-
ность типичными ситуациями. 

Ключевые слова: расследование комерчесского подкупа (взяточничества), криминалистическая характеристика, 
организация расследования, системы следственных действий и тактических операций.

Is devoted to the study of the methodology for investigating bribery, its criminalist characteristics, organizing the investiga-
tion. The paper focuses on the analysis of the criminalist characteristics of bribery as a system of elements that determine the 
direction of the investigation their interaction, condition the identification of the offender as well as ways to commit and conceal 
a crime. In this respect the author looks at the ways to commit bribery in newly-shaped management and bank institutions. The 
pays attention to the tactics of the initial investigative actions that allow to acquire the most complete information as to the fact of 
the crime. The paper analysis the process of organizing the investigation of bribery, where the author mostly studies the process 
of creating investigative versions and their dependence on typical situations. 

Key words: investigation of bribery, criminalist characteristics, organizing the investigation, the system of investigative 
actions and tactical operations.

Стаття 369 Кримінальногог кодексу України 
(далі – КК України) визначає комерційний підкуп 
через пропозицію або надання неправомірної виго-
ди службовій особі, як один із нових видів коруп-
ційниїого спрямування. А все нове теоретичне по-
требує й свого оновлення практичного[1].

Частина п’ята ст. 369 КК України визначає ді-
яння, передбачене частиною другою, третьою або 
четвертою цієї статті, якщо неправомірна вигода 
надавалася службовій особі, яка займає особливо 
відповідальне становище, або вчинене організова-
ною групою осіб чи її учасником. Особа, яка про-
понувала, обіцяла чи надала неправомірну вигоду, 
звільняється від кримінальної відповідальності, 
якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вима-
гання неправомірної вигоди і після пропозиції, 
обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона 
до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею 
злочину добровільно заявила про те, що сталося, 
органу, службова особа якого згідно із законом 

має право повідомляти про підозру (ч. 6 ст. 369 
КК України).

На наш погляд, собливості корупційних дій, що 
вчиняються особами, які займають особливе служ-
бове/посадове становище обумовлюють виділення 
наступних елементів в структурі їх криміналістич-
ної характеристики: 

1) відомості про особу кримінального правопо-
рушення – корупціонера; 

2) дані про обстановку вчинення кримінального 
правопорушення;

3) інформація про спосіб підготовки, вчинення 
та приховування кримінальних правопорушень; 

4) відомості про механізм слідоутворення на 
кожному з цих етапів; 

5) відомості про особу вигодо одержувача; дані 
про предмет злочинного посягання.

Зміст зазначених елементів криміналістич-
ної характеристики, а також особлива структура 
кореляційних зв’язків між ними відображатиме 
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об’єктивно специфіку кримінальних правопору-
шень даної категорії. При цьому, системо утво-
рюючу роль відіграють відомості про типову ха-
рактеристику особи корумпованого співробітника 
(службової, посадової особи, яка займає особливо 
відповідальне становище)1. 

Враховуючи це, а також статистичну звітність 
правоохоронних органів по даній категорії кримі-
нальних прравопорушень, в основу розробки до-
сліджуваної повноструктурної видової методики 
слід положити криміналістичні ситуації, типо-
логічні риси яких залежать від етапу пошуково-
пізнавальної діяльності суб’єктів доказування. 
Наприклад, стосовно до етапу перевірки повідо-
млення про кримінальне правопорушення (ст. 214 
КПК України) [2] типовими обставинами, що ле-
жатимуть в основі класифікації криміналістичних 
ситуацій, будуть виступати джерела повідомлен-
ня про кримінальне правопорушення (заявник) і 
стадія кримінального правопорушення, на якій 
інформація про нього надійшла до правоохорон-
ного органу. 

Вважаємо, що для етапу досудового криміналь-
ного провадження по досліджуваній категорії пра-
вопорушень найбільш продуктивною класифікаці-
єю криміналістичних ситуацій можуть виступати: 

1) достатність доказової інформації для вису-
нення підозри; 

2) характер свідчень підозрюваного; 
3) залежно від напрямку діяльності, в межах 

якої вчинено кримінальне правопорушення; 
4) виходячи з рівня посади, займаної злочин-

цем, що вчинив даний злочин.
 Практика досудового розслідування і судового 

розгляду справ про названі корупційні правопору-
шення свідчить про необхідність удосконалення 
нормативно-правової регламентації діяльності під-
розділів власної безпеки міліції, служби безпеки, 
передусім, виділення в їх структурі окремих опера-
тивно-технічних і оперативно-пошукових підрозді-
лів з прямим підпорядкуванням прокуратурі.

Тому, з метою належної об’єктивної оцінки 
криміналістичної ситуації і визначення напря-
мів розслідування криміналістична класифікація 
корупційних кримінальних правопорушень, що 
вчиняються особами, які займають особливо від-
повідальне становище, може бути проведеною за 
слідуючими критеріями-підставами: 

1) по конкретній сфері діяльності, в якій вчине-
но корупційне кримінальне правопорушення; 

2) за рівнем посадового та службового стано-
вища корумпованого співробітника (молодший, се-
редній та вищий керівний склад); 

3) за кількісним складом групи осіб, що вчини-
ли кримінальні правопорушення у відповідній сфері 

діяльності (корупційні злочини, що вчинялися спів-
робітником самостійно; що вчинялися групою осіб); 

4) за якісним складом групи (співучасники 
групи – колеги одного підрозділу; учасники групи 
– колеги різних підрозділів; одним із учасників гру-
пи є керівник підрозділу); 

5) за рівнем зорганізованості групи (ситуаційно 
обєднанна група для вчинення корупційного кри-
мінального правопорушення; група, що обєдналася 
за попередньою змовою для вчинення одного або 
кількох корупційних кримінальних правопору-
шень; організована група з розподілом ролей для 
вчинення одного або кількох корупційних право-
порушень). 

Вказана класифікація може бути задіяною при 
розслідуванні будь-якого кримінального право-
порушення, яке буде включене в основу означеної 
криміналістичної методики.

Криміналістична характеристика особи корум-
пованого співробітника. Особа співробітника, який 
вчинив злочин корумпованого спрямування, має в 
криміналістичній характеристиці злочинів даної ка-
тегорії першочергове значення, оскільки, такі харак-
терологічні його якості як вік, посадове становище, 
професійні знання та навички, психологічні особли-
вості, обумовлюють сферу вчинення злочину, спосіб 
підготовки, вчинення і приховування, а також форми 
і способи протидії розслідуванню. 

Найбільш повну уяву про типізацію особи ко-
румпованого співробітника надасть розгляд її кри-
міналістичної характеристики в системі наступних 
структурних елементів: 

1) відомості про особу злочинця соціально-де-
мографічного характеру; 

2) відомості про особу корупціонера, характе-
ризуючі його професійну діяльність; 

3) відомості про особу корупціонера, характе-
ризуючі його злочинну діяльність; 

4) відомості про особу корупціонера, характе-
ризуючі його психологічні риси і особливості, а 
також мотиви особи, яка здійснює корупційну ді-
яльність.

Обстановка, способи вчинення корупційних 
правопорушень вчинених особами, які займають 
особливо відповідальне становище, механізм слідо-
утворення. Особливості обстановки даної категорії 
правопорушень обумовлені специфікою сфери, в 
якій вони вчиняються, тобто умовами здійснення 
владних повноважень. До них, передусім, відно-
сяться встановлений нормативно-правовими акта-
ми і реально існуючий порядок здійснення співро-
бітниками своїх службових повноважень.

Умови обстановки визначають зміст способу 
вчинення корупційного діяння, а через нього і ме-
ханізм слідоутворення. На сьогодні в 64% випадків 
передача винагороди передує вчиненню співробіт-
ником кримінальних правопорушень на користь 
громадянина. При цьому, в 34,2 % випадків неза-
конні дії вчинялися співробітником одразу після 
отримання винагороди, в 22,6 % – через кілька го-
дин, в 40,2 % – через кілька днів. Вчинення кримі-
нального правопорушення даного спрямування на 

1 Саме вивчення структурних елементів криміналістичної характе-
ристики досліджуваної категорії кримінальних правопорушень, а 
також характеру кореляційних зв’язків між ними дозволяє констру-
ювати загальні і окремі версії початкового та наступного етапів роз-
слідування, визначати напрямки його організації (розслідування), а 
також найбільш оптивальну тактику проведення слідчих (розшуко-
вих) дій, слідчих негласних (розшукових) дій та дій суду – з метою 
встановлення істини в кримінальному провадженні.
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користь громадян відбувається в 42,8 % випадків 
в робочому кабінеті співробітника (службовця, по-
садовця), 44,5% – на місці виявлення злочину або 
адмінправопорушення, 12,7% – в іншому місці. 
Враховуючи те, що можливість вчинення таких 
дій обумовлена владними повноваженнями особи, 
вони виконуються в службовий час (83,6 %). Ви-
користання названих відомостей має значення під 
час проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій відносно посадової особи, в першу чергу, при 
підготовці і проведенні тактичної операції «Затри-
мання на гарячому». 

Віднесення негласних слідчих розшукових дій 
до кримінально-процесуальної діяльності ставить 
їх в один ряд з іншими слідчими діями. Проводити 
їх може прокурор, сам слідчий та навіть у разі до-
ручення оперативними працівниками, останні ко-
ристуються повноваженнями слідчого (ч. 2 ст. 41 
КПК україни). 

Тому, дана методика розслідування буде непо-
вною без висвітлення питань щодо особливостей 
окремих негласних слідчих дій. Важко уявити собі 
методику розслідування одержання неправомірної 
вигоди (хабарництва) без їх процедури використан-
ня. Адже, у кримінальному провадженні за цим ви-
дом злочинів типовими є негласні слідчі (розшукові) 
дії спрямовані на: втручання у приватне спілкуван-
ня, а також спостереження за особою, аудіо, відео 
контроль місця, контроль за вчиненням злочину. 

До невідкладних слідчих дій по даній категорії 
кримінальних правопорушень відносяться: огляд 
місця події; призначення до провадження судо-
вих експертиз; призначення інших досліджень; 
пред’явлення для впізнання; очна ставка; допит 
свідків; обшук.

Доречі, між учасниками корупційних діянь мо-
жуть складатися наступні види взаємовідносин: 
підкуп співробітника правопорушником, вимаган-
ня співробітником винагороди за вчинення про-
типравної дії (бездіяльності) на користь правопо-
рушника, підбурювання співробітника до вчинення 
протиправних дій (бездіяльності) на користь пра-
вопорушника шляхом шантажу. 

Аналіз характеру зв’язку між учасниками ко-
рупційного кримінального правопорушення надає 
можливість оцінити варіанти їх можливої поведін-
ки на етапі досудового провадження і судового роз-
гляду та спланувати найбільш оптимальну тактику 
проведення окремих слідчих і судових дій, визна-
чити ймовірність протидії з їх сторони і заходи по 
їх попередженню та нейтралізації. 

Характер і специфіка виконуваних службов-
цями, посадовцями професійних обов’язків обу-
мовлюють в значній мірі вчинення кримінальних 
правопорушень в складі групи (32,7%). В даному 

випадку при вчиненні кримінального правопору-
шення має значення намагання злочинців досяг-
ти реалізації свого умислу шляхом використання 
можливостей всіх членів групи, при цьому, число 
учасників може зростати, в тому числі і керівного 
складу (16,3%).

Особливості способу підготовки, вчинення і 
приховування кримінальних правопорушень да-
ного спрямування полягає в тім, що він також 
детермінується сферою службової діяльності, по-
садовим становищем корумпованого працівника, 
локальною ситуацією, що склалася в конкретному 
регіоні та органі, предметом хабара, а також якос-
тями, притаманними особі корупціонера, а саме: 
наявність юридичних знань, професійний досвід і 
службове становище. 

Зазначене впливає на протидію, планування, 
підготовку, маскування і приховування слідів сво-
єї злочинної діяльності. Широкий спектр владних 
повноважень, в тому числі оперативно-розшуково-
го, кримінально-процесуального та адміністратив-
но-правового характеру (наприклад, особа коруп-
ціонера-співробітника правоохоронного органу) 
визначає зміст протиправних дій цих посадових 
та службових осіб. Наприклад, використання при 
вчиненні кримінального правопорушення службо-
вої форми співробітника, як атрибута держвлади 
виступає фактором, що стимулює протиправну по-
ведінку і спрощує вчинення кримінального право-
порушення. Перерахувати всі можливі види таких 
дій неможливо2. 

Механізм слідоутворення при вчиненні дослі-
джуваної категорії кримінальних правопорушень 
визначається обраним способом підготовки, вчи-
нення і приховування співробітником злочину ко-
румпованої спрямованості, а також обстановкою, в 
якій проходило кримінальне правопорушення. 

Характеристика особи вигодо одержувача і 
предмета злочинного посягання. Аналіз криміналь-
них правопорушень даної категорії показує, що в 
73,6% випадків у ролі вигодоодержувача виступав 
чоловік і лише в 26,4% – жінка. Більшість осіб 
були в віці 35-45 р.р. (32,4%), та 25-30 р.р. (32%). 
Соціальний стан вигодо одержувача: 46,7% – під-
приємці, 34% – представники різних професій, 
19,3% – безробітні. Вищу освіту мають 36%, 41% 
– середньо-спеціальна і 23% – середня. 17% виго-
до отримувачів мали судимість. В 76 % випадків 
співробітник володів інформацією про можливість 
притягнення вигодо отримувача до кримінальної 
або адміністративної відповідальності. При цьому, 
вигодоодержувачем може виступати не лише осо-
ба, яка безпосередньо вчинила кримінальне право-
порушення, але й родичі, друзі такої особи (28%). 
Облік такої інформації дає можливість визначити 
корупційний характер взаємозв’язків між вигодоо-
держувачем та корупціонером, про мотиви вступу 
вигодо одержувача в корупційні правовідносини, 
а також, у випадку звернення в правоохоронні ор-
гани з заявою про вимагання в нього, наприклад, 
співробітником правоохоронного органу хабара, 
про мотиви такого вчинку. 

2 За результатами слідо-судової практики найбільш частими висту-
пають: незаконне звільнення від адміністративної відповідальності 
(43,3%), незаконна відмова у відкритті провадження (20,5%); не-
законне припинення провадження і незаконне припинення пере-
слідування (19,2%); незаконне притягнення до кримінальної відпо-
відальності; незаконне затримання (6,4%); необґрунтоване обрання 
запобіжних заходів відносно підозрюваних (3,2%); інші дії (7,4%). 
При цьому в 47,3 % випадків співробітники отримують винагороду за 
вчинення незаконних дій і 52,7% - за незаконну бездіяльність.
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В якості предмета злочинного посягання коруп-
ційних правопорушень в сфері діяльності частіше 
виступають: майнові (матеріальні) блага (92%). 

Предмет незаконної винагороди дозволяє отри-
мати відомості про спосіб його передачі і харак-
тер дій (бездіяльності), вчинених (або таких що 
готуються) посадовою особою на користь вигодо 
одержувача. При цьому, слід враховувати, що осо-
ба корупціонера не завжди намагається отримати 
матеріальну вигоду, а може діяти на основі інших 
інтересів і зобов’язань, що мають значення для ко-
румпувавшої його структури. 

Особливості проведення перевірки повідомлен-
ня про кримінальне правопорушення і відкриття 
провадження. Типові вихідні слідчі ситуації і ме-
тоди їх вирішення. Основою доказовою бази по 
справах корупційного спрямування, вчинених по-
садовими, службовими особами, складають матері-
али, отриманні при проведенні негласних слідчих 
(розшукових) дій. У цьому зв’язку повнота і якість 
переданих в розпорядження органів розслідування 
матеріалів в значній мірі визначають, чи буде в на-
слідку доказана я в якому об’ємі вина корумпова-
ного співробітника. 

Враховуючи це, вважаємо, що на етапі переврки 
повідомлення про вчинене кримінальне правопо-
рушення особливого значення набувають моменти 
взаємодії органів досудового розслідування з мо-
менту отримання інформації про вчиненне кримі-
нальне правопорушення (його підготовку) особою 
корупційного діяння, що надає можливість першо-
чергово визначити криміналістичну ситуацію, яка 
слалася, напрямки подальшого розслідування, дже-
рела доказової інформації та не допускати їх зни-
щення, уникнути помилок при оформленні і пере-
дачі матеріалів проведеної перевірки для відкриття 
провадження.

Проводячи класифікацію криміналістичних 
ситуацій етапу перевірки повідомлення про право-
порушення, можна зробити висновок про те, що 
сприятливою виступає ситуація отримання інфор-
мації про підготовку співробітника до вчинення 
злочину корупційного спрямування, що дозволяє 
здійснити документування злочинної діяльності 
останнього шляхом проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій, в тому числі і при реалізації так-
тичної операції «Затримання на гарячому». При 
цьому, найбільш результативно вказана тактична 
операція може бути проведена в ситуації співро-
бітництва вигодоотримувача з правоохоронними 
органами при зверненні його з заявою про підго-
товку відносно нього співробітником корупційного 
діяння або у вираженій згоді під час проведення 
співробітниками підрозділів власної безпеки не-
гласних слідчих (розшукових) дій або оперативно-
розшукових заходів. 

В ситуації, коли злочин корупціонером вже вчи-
нено, доказування факту його злочинної діяльності 
суттєво ускладнено, а за відсутності джерел пере-
конливих доказів – практично неможливо. 

Типові слідчі ситуації. Позиція підозрюваного 
корумпованого працівника відносно до інкриміно-

ваного йому діяння, як правило, напряму залежить 
від об’єму зібраних правоохоронними органами 
доказів його вини. 

Наприклад, співробітники правоохоронних ор-
ганів, на відмінно від інших категорій злочинців, в 
силу наявних професійних знань і досвіду можуть 
первинно оцінити доказове значення інформації, 
що викриває їх, якою володіють органи слідства, 
а також визначити судову перспективу відкритого 
відносно них провадження. 

Тоді, коли має місце достатній об’єм доказової 
інформації, співробітник, як правило, вину визнає 
в повному об’ємі і йде на співпрацю з органами 
розслідування.

В ситуації відсутності прямих доказів вини під-
озрюваного, відносно якого здійснюється кримі-
нальне переслідування, основною метою діяльнос-
ті слідчого виступає оперативне виявлення дерел 
доказової інформації і її процесуальне закріплення. 

Одночасно слід провести необхідні заходи які 
б виключили подальшу протидію, необхідно спря-
мувати оперативним співробітникам доручення на 
встановлення нових джерел доказів, перевірку вер-
сій розслідування і т.д. 

В ситуації відмови особи від обвинувачення 
(оголошеної йому підозри та обвинувачення (на 
основі обвинувального акту)) або часткового ви-
знання вини слід враховувати особливості його 
особистості. 

Так, якщо корупціонер має значний досвід ро-
боти в органах внутрішніх справ, займає керівну 
посаду – спроби змінити його позицію шляхом за-
стосування різних тактичних прийомів в більшос-
ті випадків приречені на невдачу. В даній ситуації 
слідчому не слід одразу оперувати всіма наявними 
в кримінальному провадженні доказами. Необхід-
но встановити, які контраргументи обвинуваченню 
він спробує пред’явити, сконцентруватися на робо-
ті зі збору достатньої доказової бази і бути готовим 
до можливої протидії.

Відмінності мають також криміналістичні ситу-
ації досудового розслідування, виходячи з конкрет-
ного напрямку діяльності, в якому вчинено коруп-
ційне кримінальне правопорушення. 

Так, в сфері адміністративно-правової діяль-
ності корупційні правопорушення часто отриму-
ють відображення в службовій документації, а 
особи, які їх вчинили, значно менше освідомлені 
відносно оперативно-розшукових засобів і методів, 
криміналістичних прийомів розслідування, не зна-
йомі зі всіма тонкощами правового значення тих чи 
інших доказів, що спрощує проведення відносно 
них розслідування. 

Водночас, співробітники, які вчиняють кри-
мінальне правопорушення в сфері оперативно-
розшуковій і кримінально-процесуальній ді-
яльності, скрупульозно обдумують підготовку, 
вчинення та приховування кримінального право-
порушення і швидко орієнтуються в ситуації за-
тримання їх на гарячому, планують тактику своєї 
поведінки в ході досудового розслідування та су-
дового провадження. 
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Також слід враховувати особливий правопоря-
док, пов’язаний з вилученням матеріалів опера-
тивно-розшукової діяльності та негласних слідчих 
(розшукових) дій, в яких можуть бути відображені 
сліди злочинної діяльності, і особливий правовий 
статус слідчого та прокурора, слідчого судді. 

Викликає інтерес класифікація криміналістич-
них ситуацій досудового озслідування, виходячи з 
рівня посади, яку обіймає корумпована особа. 

Ситуація притягнення до відповідальності корум-
пованого керівника викликає особливу складність, 
що викликано в першу чергу, значним рівнем проти-
дії розслідуванню, страхом підпорядкованих їй спів-
робітників та інших осіб, що впливає на подальшу 
співпрацю зі слідством, високим інтелектуальним та 
професійним рівнем. В даній ситуації, вважаємо, слід 
досягти постановки кримінального провадження на 
контроль у вищестоящого керівництва і, за наявності 
достатніх підстав, взяти особу під варту, арешт. 

Ситуація відкриття кримінального проваджен-
ня про корупційний злочин керівника середньої 
ланки більш сприятлива, але тим не менш, зберігає 
в собі ряд визначених вище моментів.

В якості основного критерію класифікації слі-
чих ситуацій при розслідуванні комерційного під-
купу на початковому етапі розслідування пропо-
нуємо використовувати характер інформації, що 
визначає часові межі події злочину (подія вже мала 
місце або лише може відбутися) і поділити всі слід-
чі ситуації на дві групи: 

1) перспективні слідчі ситуації – особа що за-
ймає посадове або службове місце, планує його 
вчинити. Основу методики розслідування цієї ка-
тегорії справ складає така тактична комбінація як 
«Затримання на гарячому»; 

2) ретроспективні слідчі ситуації – криміналь-
не правопорушення вже мало місце. Можливі такі 
тактичні комбінації як «Викриття винного», переві-
рочні тактичні комбінації.

Всі подальші критерії, що виступають підста-
вою для класифікації слідчих ситуацій, які виника-

ють при розслідуванні досліджуваних криміналь-
них правопорушень, можуть бути притаманними 
як для ретроспективної так і для перспективної 
слідчих ситуацій. До них відносяться: 1) характер 
інформації, що характеризує лінію поведінки служ-
бовця-корупціонера комерційної організації, або 
посадової особи; 2) характер дій хабарника (їх за-
конність, незаконність); 3) джерело вихідних даних 
про злочин; 4) статус суб’єкта хабара (комерційно-
го підкупу).

Характерні особливості основних тактичних 
комбінацій, що використовуються при виявленні і 
розслідуванні комерційного підкупу і хабарництва, 
слід досліджувати через призму наступних груп 
тактичних комбінацій: 

1) «Затримання на гарячому»; 
2) «Захист доказової інформації»; 
3) «Документи»; 
4) «Захист ідеальної інформації»; 
5) «Захист речових доказів»; 
6) «Перевірка свідчень заявника про факт ха-

барництва»; 
7) «Перевірка свідчень особи, що зізнається у 

вчинені злочину». 
Таким чином, резюмуючи все вищезазначене, 

автор дійшов наступного висновку: криміналіс-
тична характеристика корупційних кримінальних 
правопорушень, що вчиняються особами, які за-
ймають особливе становище, розуміється нами 
як система криміналістично-значущих типових 
ознак даної категорії кримінальних правопору-
шень, що проявляє себе в особливостях способу і 
обстановки підготовки, вчинення і приховування 
злочинів, механізму слідоутворення, особи виго-
до отримувача і предмета злочинного посягання, 
обумовлених специфікою особи-співробітника/
службовця/посадовця і сферою його службових 
повноважень, і має своє призначення – констру-
ювання (моделі процесу) технології розслідування 
і судового розгляду даної категорії кримінальних 
правопорушень.
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Відповідно до статті 3 Конституції України лю-
дина, її права і свободи, честь і гідність, недотор-
каність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю [1]. При цьому в ст. 2 чинного 
Кримінального процесуального кодексу України 
(далі – КПК України) передбачається, що одним із 
пріоритетних завдань кримінального провадження 
є охорона прав, свобод та законних інтересів учас-
ників [2]. Саме з цією метою в КПК України нової 
редакції введено поняття нового процесуального 
суб’єкта, уповноваженого на здійснення судового 
контролю за дотриманням прав, свобод та інтер-
есів осіб у кримінальному провадженні, – слідчого 
судді. Це є новелою, оскільки Кримінально-проце-
суальний кодекс України від 28 грудня 1960 року 
з численними змінами та доповненнями функцію 
контролю за дотриманням прав сторін криміналь-
ного провадження під час досудового слідства зде-
більшого покладав на органи прокуратури. Саме 
прокурори мали за законом левову частку повно-
важень здійснювати нагляд за законністю ведення 
досудового слідства в цілому та вчинення окремих 
слідчих дій зокрема [3].

Метою написання даної статті є аналіз правово-
го статусу слідчого судді та з’ясування його повно-
важень в кримінальному провадженні.

Слід зазначити, що інститут слідчого судді й 
питання його впровадження у вітчизняне законо-
давство були предметом наукових досліджень бага-
тьох вітчизняних вчених, зокрема Ю. М. Грошево-
го, В. Т. Маляренка, В. Д. Бринцева, Ю. П. Аленіна, 
Ю. В. Скрипіної, А. Р. Туманянц та інших.

Варто відмітити, що дане поняття не є новим в 
історії права нашої держави. Зокрема, словосполу-
чення «судовий слідчий» найбільшого поширення 
набуло після здійснення в Російській імперії судо-
вої реформи 1864 р. Проте аналіз розвитку судоу-
строю та процесуального законодавства свідчить, 
що за своїми функціональними обов’язками судо-

вий слідчий тих часів нічим не відрізнявся від зви-
чайного слідчого з кримінального процесу радян-
ської доби, за тим лише винятком, що структурно 
він належав до окружного суду чи до судової палати 
і всі його рішення підлягали судовому контролю, а 
скарги на його дії розглядалися цими судовими ор-
ганами. Тим самим у цій моделі судочинства судо-
вий слідчий, будучи під подвійним прокурорським 
і судовим контролем, реалізовував тільки функцію 
попереднього розслідування [4, c.5].

У кримінально-процесуальному законодавстві 
європейських країн і країн СНД по-різному визна-
чається суб’єкт уповноважений здійснювати контр-
ольні функції на стадії досудового рослідування. 
Що стосується України, то в п. 18 ст.3 КПК Украї-
ни вказується, що слідчий суддя – суддя суду І ін-
станції, до повноважень якого належить здійснення 
у порядку, передбаченому КПК України, судового 
контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів 
осіб у кримінальному провадженні, та у випадку 
передбаченому статтею 247 КПК України, – голова 
чи за його визначенням інший суддя Апеляційного 
суду АРК, апеляційного суду області, міст Києва та 
Севастополя [2]. 

Під правами і свободами слід розуміти, зокре-
ма: право на життя, на свободу і на особисту не-
доторканість, на приватну власність, на повагу до 
гідності людини, на захист від втручання в осо-
бисте та сімейне життя, на недоторканість житла 
та іншого володіння і на таємницю листування, 
телефонних розмов, телеграфної та іншої корес-
понденції, свободу пересування і право на вільний 
вибір місця проживання, право знати свої права і 
обов’язки, право на правову допомогу і свободу 
вибору захисника своїх прав, право захищати свої 
права і свободи від порушень та протиправних по-
сягань, право на відшкодування шкоди, заподіяною 
державою, на звернення, на судовий захист, право 
не підлягати відповідальності за діяння, які на час 
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їх вчинення не визнавалося законом як правопору-
шення, не бути двічі притягнутим до юридичної 
відповідальності одного виду за одне й те саме пра-
вопорушення, не давати показання або пояснення 
щодо себе, членів сім`ї чи близьких родичів, право 
на презумпцію невинності, на захист від обвинува-
чення, мовні права, права людини, яку затримано 
чи заарештовано тощо.

В основному слідчим суддею може виступати 
виключно суддя загального місцевого суду пер-
шої інстанції, й лише щодо вирішення питань, 
пов’язаних з проведенням негласних слідчих (роз-
шукових) дій, слідчим суддею за посадою виступає 
голова відповідного апеляційного суду, який може 
повністю чи частково делегувати своїх повнова-
ження іншому судді цього суду шляхом ухвалення 
відповідного розпорядження.

Щодо порядку набуття статусу слідчого судді 
певним суддею, новий КПК України встановлює, 
що слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої ін-
станції обирається зборами суддів зі складу суддів 
цього суду. Закон України «Про судоустрій і статус 
суддів» передбачає, що слідчі судді (суддя) обира-
ються зборами суддів цього суду за пропозицією 
голови суду або за пропозицією будь-якого судді 
цього суду, якщо пропозиція голови суду не була 
підтримана, на строк не більше трьох років і мо-
жуть бути переобрані повторно. Слід відмітити, що 
критеріїв до кандидатів на посаду слідчого судді 
законодавцем не розроблено, що викликає певні за-
питання. А саме за якими критеріями збори суддів 
обирають слідчого суддю? Чи можуть вплинути в 
даному випадку суб’єктивні відносини, що склали-
ся між відповідними особами? При цьому законо-
давець передбачає, що до обрання слідчого судді 
відповідного суду його повноваження здійснює 
найстарший за віком суддя цього суду [5]. Проте і в 
даному випадку є певні недоліки, оскільки найстар-
ший суддя буде «заручником ситуації», оскільки 
його бажання займати дану посаду не враховуєть-
ся, та й невідомо, чи обрали б його на дану посаду, 
якби не обставини. Його відмова також майже ви-
ключається, адже це може призвести до паралізації 
ходу досудового розслідування кримінальної спра-
ви. Більш того, слідчий суддя не звільняється від 
виконання обов’язків судді першої інстанції, проте 
здійснення ним повноважень із судового контролю 
за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 
кримінальному провадженні враховується при роз-
поділі судових справ та має пріоритетне значення.

Кількість слідчих суддів в одному суді законо-
давством не обмежується. Проте варто зазначити, 
що найбільш оптимальною чисельністю будуть два 
слідчі судді ( наприклад, на той випадок, якщо один 
з них захворіє, оскільки виходячи зі специфічних 
повноважень дані обов’язки не можна одразу ж пе-
рекласти на іншого суддю).

Функції слідчого судді, які він здійснює в ході 
кримінального провадження, можна умовно поді-
лити на кілька груп [3]:

1. Розгляд питань, які стосуються застосування, 
зміни чи скасування заходів забезпечення кримі-

нального провадження (у тому числі й запобіжних 
заходів). Зокрема, розділ II КПК України передба-
чає, що виключно слідчий суддя під час досудового 
розслідування у справі за клопотанням відповідних 
осіб (як правило, слідчого за узгодженням цього 
клопотання з прокурором) вирішує питання про за-
стосування таких заходів забезпечення криміналь-
ного провадження як:

- привід; 
- накладення грошового стягнення на учасників 

кримінального провадження за невиконання ними 
процесуальних обов’язків, зокрема за неявку на ви-
клик без поважних причин (глава 12 КПК);

- тимчасове обмеження підозрюваного у корис-
туванні правом на керування транспортним засо-
бом або судном, правом полювання чи правом на 
здійснення підприємницької діяльності (глава 13 
КПК);

- відсторонення від посади особи, яка підозрю-
ється або обвинувачується у вчиненні злочину 
середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого 
злочину, і незалежно від тяжкості злочину – щодо 
особи, яка є службовою особою правоохоронного 
органу (глава 14 КПК);

- тимчасовий доступ до речей і документів, 
який полягає у наданні стороні кримінального про-
вадження особою, у володінні якої знаходяться такі 
речі і документи, можливості ознайомитися з ними, 
зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного 
рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх, тобто 
здійснити їх виїмку (глава 15 КПК);

- тимчасове вилученням майна, яке полягає у 
фактичному позбавленні підозрюваного можли-
вості володіти, користуватися та розпоряджатися 
певним його майном до вирішення питання про 
арешт цього майна або його повернення цій особі 
(глава 16 КПК);

- арешт майна, під яким розуміють тимчасове 
позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або 
осіб, які в силу закону несуть цивільну відпові-
дальність за шкоду, завдану діяннями підозрю-
ваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка 
вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості 
відчужувати певне його майно за ухвалою до ска-
сування арешту майна (глава 17 КПК);

- затримання особи, яке полягає у наданні слід-
чим суддею дозволу уповноваженій особі на затри-
мання підозрюваного чи обвинуваченого з метою 
його приводу до слідчого судді для участі у роз-
гляді клопотання про застосування запобіжного 
заходу у виді тримання під вартою (ст. ст. 188-191 
КПК). Питання застосування запобіжних заходів, 
таких як особисте зобов’язання, особиста порука, 
застава, домашній арешт і тримання під вартою, 
також вирішуються виключно слідчим суддею за 
клопотанням відповідних осіб.

Варто зазначити, що глава 21 КПК регламентує 
порядок прийняття рішень чи надання дозволів на 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 
що входить до компетенції голови відповідного 
апеляційного суду Автономної Республіки Крим, 
області, міст Києва чи Севастополя, який діє як 
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слідчий суддя. Зокрема, такими діями є аудіо-, ві-
деоконтроль особи, накладення арешту на корес-
понденцію, огляд і виїмка кореспонденції, зняття 
інформації з транспортних телекомунікаційних 
мереж чи з електронних інформаційних систем, 
обстеження публічно недоступних місць, спосте-
реження за особою та інші.

2. Нагляд за дотриманням законності в питан-
нях затримання особи та утримування її під вар-
тою. Дана функція є новвелою КПК України. Так, 
відповідно до ст. 206 КПК, кожен слідчий суддя 
суду, в межах територіальної юрисдикції якого зна-
ходиться особа, яка тримається під вартою, має 
право постановити ухвалу, якою зобов’язати будь-
який орган державної влади чи службову особу 
забезпечити додержання прав такої особи. Якщо 
слідчий суддя отримує з будь-яких джерел відо-
мості, які створюють обґрунтовану підозру, що в 
межах територіальної юрисдикції суду знаходиться 
особа, позбавлена свободи за відсутності судового 
рішення, яке набрало законної сили, або не звіль-
нена з-під варти після внесення застави в установ-
леному КПК України порядку, він зобов’язаний 
постановити ухвалу, якою має зобов’язати будь-
який орган державної влади чи службову особу, під 
вартою яких тримається особа, негайно доставити 
цю особу до слідчого судді для з’ясування підстав 
позбавлення свободи. Слідчий суддя зобов’язаний 
звільнити позбавлену свободи особу, якщо орган 
державної влади чи службова особа, під вартою 
яких тримається ця особа, не надасть судове рі-
шення, яке набрало законної сили, або не доведе 
наявність інших правових підстав для позбавлен-
ня особи свободи. Тобто дана стаття передбачає 
активну участь слідчого судді щодо забезпечення 
законності та додержання прав і свобод громадян.

3. Надання дозволів на вчинення окремих слід-
чих дій в ході досудового розслідування. Дана функ-
ція значно розширює наглядові повноваження суду 
порівняно з КПК 1960 року. Зокрема, слідчий суддя 
наділений наступними функціями в цій сфері:

- за зверненням сторони кримінального прова-
дження (не лише слідчого чи прокурора) має право 
допитати під час досудового розслідування свідка 
або потерпілого у справі, якщо існує ризик того, що 
така особа з певних причин не зможе надати такі 
покази пізніше під час судового розгляду справи. 
Результати такого допиту визначаються як допус-
тимі докази. Подібний допит підозрюваного чи об-
винуваченого слідчим суддею неможливий. Такий 
допит може бути проведений й в режимі відеокон-
ференції (ст. 225, ч. 2 ст. 232 КПК);

- надає дозвіл на проникнення до житла чи 
іншого володіння особи. Під житлом особи розу-
міється будь-яке приміщення, яке знаходиться у 
постійному чи тимчасовому володінні особи, неза-
лежно від його призначення і правового статусу, та 
пристосоване для постійного або тимчасового про-
живання в ньому фізичних осіб, а також всі складо-
ві частини такого приміщення (ст. 233 КПК);

- надає дозвіл на обшук житла чи іншого воло-
діння особи (ст. 234-236 КПК);

- надає дозвіл на проведення слідчого експери-
менту у житлі або іншому володінні особи, якщо 
добровільна згода цієї особи на проведення такого 
експерименту відсутня (ч. 5 ст. 240 КПК);

- має право доручити проведення експертизи 
відповідному експерту чи експертній установі для 
з’ясування обставин, що мають значення для кри-
мінального провадження, й для з’ясування яких не-
обхідні спеціальні знання, а також може примусово 
залучити особу до проведення медичної чи психіа-
тричної експертизи ( ст. 242 КПК);

- у разі відмови слідчого, прокурора в задоволен-
ні клопотання сторони захисту про залучення екс-
перта слідчий суддя за клопотанням особи, якій від-
мовили у задоволенні такого клопотання, має право 
залучити експерта для проведення відповідного 
експертного дослідження, а також може зобов’язати 
особу надати біологічні зразки для проведення екс-
пертизи, якщо така особа відмовляється надати їх 
добровільно (ст. 244, ч. 3 ст. 245 КПК);

- у разі зволікання при ознайомленні з мате-
ріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за 
клопотанням сторони кримінального проваджен-
ня з урахуванням обсягу, складності матеріалів та 
умов доступу до них зобов’язаний може встано-
вити строк для ознайомлення з матеріалами, після 
спливу якого сторона кримінального провадження 
або потерпілий вважаються такими, що реалізува-
ли своє право на доступ до матеріалів (ч. 10 ст. 
290 КПК).

4. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність 
слідчого або прокурора під час досудового роз-
слідування. Дане питання регулюється главою 26 
КПК України.

5. Вирішення питань щодо поміщення непо-
внолітнього у приймальник-розподільник та щодо 
направлення особи до медичного закладу для про-
ведення психіатричної експертизи. Відповідно до 
ч. 4 ст. 499 КПК, за наявності достатніх підстав 
вважати, що зазначена малолітня особа, вчинила 
суспільно небезпечне діяння, що підпадає під озна-
ки діяння, за яке Кримінальним кодексом України 
передбачено покарання у виді позбавлення волі на 
строк понад п’ять років, вона може бути поміще-
на у приймальник-розподільник для дітей на строк 
до тридцяти днів на підставі ухвали слідчого суд-
ді, суду, постановленої за клопотанням прокурора 
згідно з правилами, передбаченими для обрання за-
побіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 
Строк тримання особи у приймальнику-розподіль-
нику для дітей може бути продовжено ухвалою 
слідчого судді, суду ще на строк до тридцяти днів. 
Також слід зазначити, що питання про направлен-
ня особи до медичного закладу для проведення 
психіатричної експертизи вирішується під час до-
судового розслідування ухвалою слідчого судді за 
клопотанням сторони кримінального провадження 
в порядку, передбаченому для подання та розгляду 
клопотань щодо обрання запобіжного заходу.

6. Функції слідчого судді в межах міжнародно-
го співробітництва під час кримінального прова-
дження. Зокрема, слідчий суддя:
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- здійснює допит певної особи за запитом ком-
петентного органу іноземної держави шляхом про-
ведення відео- або телефонної конференції (ст. 567 
КПК);

- вирішує питання про тимчасовий арешт за-
триманої особи, яка вчинила злочин за межами 
України й розшукується іноземною державою, на 
строк до сорока діб до надходження запиту про її 
видачу (ст. ст. 582, 583 КПК);

- після надходження запиту компетентного ор-
гану іноземної держави про видачу особи вирішує 
за клопотанням прокурора питання про запобіж-
ний захід, не пов’язаний з триманням під вартою 
цієї особи, або про екстрадиційний арешт цієї осо-
би до вирішення питання про її екстрадицію та 
фактичну передачу уповноваженим представникам 
іноземної держави, але не більше ніж на 12 міся-
ців. Також слідчий суддя затверджує згоду особи на 
спрощений порядок її видачі з України в порядку 
екстрадиції, якщо така особа добровільно згодна на 
її видачу певній іноземній державі. Надалі це пи-
тання вирішує по суті центральний орган України, 
спеціально уповноважений на вирішення таких пи-
тань (ст. ст. 584, 585, 588 КПК);

- розглядає скарги на рішення центрального 
органу України про видачу особи (екстрадицію), 
подані особою, стосовно якої воно прийняте, її за-
хисником чи законним представником. Скарга по-
дається до слідчого судді, в межах територіальної 
юрисдикції якого така особа тримається під вар-
тою. Якщо до особи застосовано запобіжний за-
хід, не пов’язаний із триманням під вартою, скарга 
на рішення про видачу такої особи (екстрадицію) 
може бути подана до слідчого судді, в межах тери-
торіальної юрисдикції якого розташований відпо-
відний центральний орган України (ст. 591 КПК).

Проаналізувавши все вище зазначене можна 
вказати на те, що слідчий суддя – це суддя, до по-
вноважень якого належить забезпечення законнос-
ті та обґрунтованості обмеження конституційних 
прав і свобод людини у кримінальному проваджен-
ні по справі, прийняття рішення про застосуван-
ня заходів кримінально-процесуального примусу, 
проведення слідчих та інших процесуальних дій, 
що стосуються обмеження конституційних прав 
людини, розгляд скарг на дії (бездіяльність) та рі-
шення слідчого чи прокурора та здійснення інших 
повноважень, передбачених КПК України.
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Слід відмітити, що Конституція України як 
Основний закон України особливу уваги приділяє 
питанням захисту прав та свобод людини та грома-
дянина, підтвердженням чого є Розділ II Конститу-
ції, який присвячений конституційному закріплен-
ню основних прав, свобод та обов’язків людини та 
громадянина, серед яких виняткове значення надає 
особистим правам, зокрема, право на свободу та 
особисту недоторканність (ст. 29), недоторканність 
житла (ст. 30), таємниця листування, телефон-
них розмов, телеграфної та іншої кореспонденції 
(ст.31), право на невтручання в особисте і сімейне 
життя (ст. 32) [1]. Закріпивши дані права та свобо-
ди, Конституція України вказує на можливість їх 
обмеження у випадках, встановлених законом шля-
хом реалізації органами державної влади та інши-
ми уповноваженими на це органами повноважень, 
визначених законом.

Одним з таких випадків є проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій у порядку та на умо-
вах, встановлених Кримінальним процесуальним 
кодексом України(далі – КПК України).

Питання проведення негласних слідчих (роз-
шукових) дій за новим КПК України на даний час 
є особливо актуальним, а тому є предметом дослі-
дження багатьох науковців та фахівців криміналь-
но-процесуального права, зокрема О.О. Левенда-
ренка, М. О Шиліна, В. Я. Тація, І.І. Когутич, Є Д. 
Скулиша, С.І. Ніколаюка, О. М. Юрченка та бага-
тьох інших.

Відповідно до ст. 9 КПК України законність ви-
знається одним з провідних принципів криміналь-
ного судочинства, додержання якого має супрово-
джувати кримінальний процес від його початку до 
завершення[2]. Законність як одна з головних засад 
кримінального процесу полягає у точному і не-

ухильному дотриманні вимог закону, в тому числі 
і норм, що гарантують права та свободи особи, за-
лученої до сфери кримінального судочинства, ор-
ганами, що ведуть кримінальний процес, а також 
у забезпеченні точного та неухильного виконання 
законів та прав громадян та всіх стадіях криміналь-
ного процесу [3, с. 66].

Виходячи з конституційних положень, прове-
дення більшості негласних слідчих (розшукових) 
дій, визначених у главі 21 КПК України, є тісно 
пов’язаним із обмеженням права особи на приват-
ність, гарантованим статтями 30, 31, 32 Конститу-
ції України. Окрім того, проведення цих дій можна 
розглядати як пряме порушення ст. 22 Конституції 
України, котра чітко зазначає, що при прийнятті но-
вих законів або внесенні змін до чинних законів не 
допускається звуження змісту та обсягу існуючих 
прав і свобод людини і громадянина. Тобто, прове-
дення певної негласної слідчої дії можна розуміти 
як втручання держави в особі державних органів в 
особисте життя людини, а повідомлення про здій-
снені негласні заходи є лише констатацією про об-
меження її прав, що суперечить задекларованому 
у КПК України принципу змагальності, оскільки 
позбавляє можливості осіб повною мірою захища-
тися на стадії досудового розслідування [4, с. 569].

 Водночас, у Кримінальному процесуальному 
кодексі України регламентовано підстави та поря-
док втручання у приватне спілкування, встановле-
но загальні засади провадження негласних слідчих 
дій, пов’язаних із обмеженням права особи на при-
ватність. 

Згідно з ч.1 ст. 246 КПК України негласними 
слідчими (розшуковими) діями є різновид слідчих 
(розшукових) дій, відомості про факт та методи 
проведення яких не підлягають розголошенню, за 
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винятком випадків, передбачених КПК України. 
Так як проведення даних дій в межах криміналь-
ного провадження є певним обмеженням гаранто-
ваних законом особистих прав та свобод людини та 
громадянина, то особам, стосовно яких вони про-
водяться мають бути забезпечені ряд відповідних 
гарантій законності їх ініціювання, проведення та 
оформлення інформації, отриманої за результатами 
їх здійснення.

 Гарантіями законності проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій згідно з положеннями 
КПК України є, те що:

1. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у 
випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка 
його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. 
Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені стаття-
ми 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що прово-
дяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 
270, 271, 272, 274 КПК України, проводяться ви-
ключно у кримінальному провадженні щодо тяж-
ких або особливо тяжких злочинів. Відповідно до 
пп. 4 та 5 Кримінального кодексу України тяжким 
визначається злочин, за який передбачене основне 
покарання у виді штрафу в розмірі не більше два-
дцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або позбавлення волі на строк 
не більше десяти років, а особливо тяжкий – за 
вчинення якого передбачене основне покарання у 
виді штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 
позбавлення волі на строк понад десять років або 
довічного позбавлення волі [5].

2. КПК України визначає вичерпне коло учасни-
ків кримінального процесу, які мають право вноси-
ти клопотання про провадження негласних слідчих 
(розшукових) дій, та перелік суб’єктів, що можуть 
дати дозвіл на їх здійснення Згідно з ст. 246-247 
КПК України такими правами користується слідчий 
суддя, і прокурор виключно щодо надання дозволу 
на здійснення негласної слідчої (розшукової) дії як 
контроль за вчиненням злочину, і який реалізовує 
основну функцію прокуратури щодо нагляду за до-
держанням законності досудового провадження, за-
безпечення дотримання прав і свобод осіб [6, с. 18].

3. У випадку виявлення порушень законнос-
ті при організації і проведенні негласних слідчих 
(розшукових) дій прокурор уповноважений на під-
ставі закону заборонити або припинити подальше 
проведення таких дій.

4. Втручання у приватне спілкування особи 
можливо лише за ухвалою слідчого судді і не до-
пускається щодо спілкування підозрюваного, об-
винуваченого, засудженого або виправданого із 
захисником або священнослужителем, це гаранту-
ється і правовим статусом слідчого судді як судді 
суду першої інстанції, до повноважень якого на-
лежить здійснення у порядку, передбаченому КПК 
України, судового контролю за дотриманням прав, 
свобод та інтересів осіб у кримінальному прова-
дженні, а також їх законне обмеження.

5. До клопотання про проведення негласної 
слідчої дії в обов’язковому порядку додається ви-

тяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що 
робить неможливим проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій поза рамками розслідування кон-
кретної кримінальної справи.

6. Рішення про проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій може бути предметом розгляду 
на стадії досудового розслідування у рамках кри-
мінального процесу.

7. Рішення про проведення таких слідчих дій 
може ухвалюватися слідчим, прокурором або слід-
чим суддею апеляційного суду за місцем розташу-
вання органу досудового розслідування. Рішення 
про проведення негласної слідчої (розшукової) дії 
слідчий, прокурор викладає в постанові, яка по-
винна відповідати вимогам кримінального проце-
суального законодавства, у тому разі якщо ця дія 
проводиться без дозволу слідчого судді, або в не-
відкладних випадках, передбачених ст. 250 КПК 
України, зокрема якщо це пов’язано із врятуванням 
життя людей та запобіганням вчиненню тяжкого 
або особливо тяжкого злочину.

Необхідно відмітити, що чинний КПК України 
у значному обсязі розширив обсяг повноважень 
прокурора щодо нагляду за додержанням законів 
при проведенні негласних слідчих (розшукових) 
дій порівняно з повноваженнями, передбачени-
ми Законом України «Про оперативно-розшукову 
діяльність», закріплюється концептуальне поло-
ження про процесуальне керівництво прокурором 
всім досудовим провадженням, у тому числі й про-
веденням негласних слідчих (розшукових) дій, з 
його початку до завершення. Слідчим суддею при 
наданні дозволу про проведення негласної слідчої 
(розшукової) дії виступає голова чи за його визна-
ченням іншим суддя Апеляційного суду Автоном-
ної Республіки Крим, апеляційного суду області, 
міст Києва та Севастополя, у межах територіальної 
юрисдикції якого знаходиться орган досудового 
розслідування. Ухвала слідчого судді про дозвіл 
на проведення негласної слідчої (розшукової) дії 
чи про відмову в наданні такого дозволу ухвалю-
ється на підставі клопотання слідчого, прокурора. 
Слід наголосити на тому, що ухвала слідчого судді 
щодо відмови в наданні дозволу на проведення не-
гласної слідчої (розшукової) дії не оскаржується. 
У клопотанні слідчого, прокурора, ухвалі слідчого 
судді не зазначається уповноважений оперативний 
підрозділ, який має виконувати негласну слідчу 
(розшукову) дію. Виключно прокурор має право 
прийняти рішення про проведення такої негласної 
слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням 
злочину. 

8. Кримінальне процесуальне законодавство 
України на законодавчому рівні визначило вичерп-
ний перелік негласних слідчих (розшукових) дій, 
які можуть бути проведені в установленому зако-
ном порядку у рамках кримінального процесу в 
Главі 21 КПК України.

9. розгляд клопотання про відбування в ре-
жимі закритого судового засідання; Кримінальне 
провадження у закритому судовому засіданні суд 
здійснює з додержанням правил судочинства, пе-
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редбачених КПК України, зокрема в такому режимі 
мають право бути присутні лише сторони та інші 
учасники кримінального провадження. Якщо судо-
вий розгляд відбувався у закритому судовому засі-
данні, судове рішення проголошується прилюдно з 
пропуском інформації, для дослідження якої прово-
дилося закрите судове засідання та яка на момент 
проголошення судового рішення підлягає подаль-
шому захисту від розголошення.

10. Чітко встановлений статус доказів, що були 
одержані в ході здійснення негласних слідчих (роз-
шукових) дій у кримінальному провадженні. Тобто, 
аудіо- або відеозаписи, фотознімки та інші резуль-
тати, отримані за допомогою застосування техніч-
них засобів, вилучені речі і документи, чи їх копії, 
можуть бути використані я у доказуванні на тих 
же підставах, що і результати проведення інших 
слідчих дій під час досудового розслідування. Ві-
домості, речі та документи, отримані в результаті 
проведення негласних слідчих дій, які прокурор не 
визнає необхідними для подальшого проведення 
досудового розслідування, мають бути невідкладно 
знищені на підставі його рішення, крім випадків, 
визначених КПК України.

11. КПК України передбачає необхідність по-
відомлення як осіб, чиї права були тимчасово об-
межені під час вчинення негласних слідчих дій, так 
і підозрюваного і його захисника про проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій в письмовій 
формі. Таке повідомлення надсилають протягом 12 
місяців після їх завершення, але не пізніше звер-
нення до суду з обвинувальним актом, що закрі-

плюється Розділом VII Інструкції про організацію 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій та 
використання їх результатів у кримінальному про-
вадженні [7].

Таким чином, як висновок, можна сказати, що 
впровадження інституту негласних слідчих (розшу-
кових) дій сприятиме більш ефективному проведення 
досудового розслідування та збирання доказів у кри-
мінальному провадженні, але, з іншого боку, може 
стати приводом до посилення хвилі порушень осо-
бистих прав та свобод людини та громадянина, а тому 
варто на законодавчому рівні розробити та впровади-
ти покращену систему гарантій захисту обмежених і 
порушених прав. Закріплення на законодавчому рівні 
порядку проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій, застосування інформації, одержаної в ході їх про-
ведення лише сприятиме законодавчому врегулюван-
ню порядку їх здійснення, а також забезпеченню до-
тримання законності при обмеженні конституційних 
прав людини, а також дозволить створити підстави до 
зменшення зловживань такими діями відповідними 
державними органами. 

 Підтвердження законності та суспільної при-
йнятності негласних слідчих (розшукових) дій ав-
торитетом закону потребує нової якості розуміння 
їхньої суті, процесуальних підстав і порядку про-
ведення. Водночас, на нормативно-правовому рівні 
це забезпечує передбачуваність вказаних таємних 
дій державних органів, реальну можливість реалі-
зувати своє право на захист для тих осіб, чиї кон-
ституційні права в ході проведення цих дій були 
обмежені.
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У статті досліджені поняття та основні концепції вирішення міжнародних спорів. Розкрито етапи вирішення міжнарод-
них торгових спорів у рамках Світової організації торгівлі.
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В статье исследованы понятие и основные концепции решения международных споров. Раскрыты этапы решения 
международных торговых споров в рамках Всемирной торговой организации.
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In article examines the concept and the basic concepts of settling international disputes. Reveals the stages of settling 
international trade disputes in the World Trade Organization.

Key words: international trade dispute, trade and economic relations, international trade agreement, trade commitment.

Актуальність теми. Сучасна процедура вирі-
шення спорів, що існує у Світової організації тор-
гівлі (далі – СОТ), є результатом довготривалого 
та складного процесу розвитку. Урегулювання су-
перечок – важливий засіб гарантування виконан-
ня членами СОТ зобов’язань, прийнятих під час 
торгових переговорів. Без ефективного механізму 
розв’язання проблем, що виникають у торговель-
но-економічних відносинах, країни могли б ви-
користовувати лише дипломатію. У такій ситуації 
вирішення суперечки можливе, якщо обидві сто-
рони прагнуть знайти взаємоприйнятне рішення. 
А інакше суперечку вирішували б із позиції сили: 
економічна чи політична сила учасників визнача-
ла б їх результат. Тому однією з основних переваг 
СОТ є забезпечення можливості для будь-якої кра-
їни-члена використовувати незалежну процедуру 
врегулювання суперечок для реалізації своїх прав 
за відповідними торговими угодами СОТ.

постановка проблеми. Сьогодні особливе 
місце посідає питання ефективного врегулювання 
торгівельних суперечок які виникають між дер-
жавами-членами СОТ. Особливе місце це питання 
посідає саме тому, що без ефективного механізму 
стимулювання виконання умов та положень угод 
СОТ діяльність останньої буде безплідною та фор-
мальною: кожна держава знатиме, що вона не буде 
покарана за порушення тих чи інших норм права 
СОТ. Тобто, механізм забезпечення примусового 
виконання угод СОТ, який здійснюється на остан-
ньому етапі процесу врегулювання суперечок, фак-
тично забезпечує ефективну діяльність СОТ як ін-
струменту регулювання міжнародних торгівельних 

відносин. Відповідно, якщо буде вирішено питання 
ефективного врегулювання торгівельних супер-
ечок, які виникають внаслідок порушення однією із 
сторін норм права СОТ, то враховуючи кількісну та 
якісну перевагу держав-членів СОТ у процентному 
відношенні над усіма іншими державами світу – це 
дозволить позитивно вплинути і на врегулювання 
торгівельних суперечок між усіма іншими держа-
вами світу.

Аналіз останніх досліджень. Окремі питання, 
присвячені розгляду особливостей вирішення між-
народних торгових спорів в рамках СОТ присвячені 
праці таких авторів, як: Грицяк І. А., Гаркуша А.О., 
Духневич А.В., Чибісов Д. М., Лекарь А.С. та ін.

Мета даного дослідження полягає в дослі-
дженні особливостей вирішення міжнародних спо-
рів в рамках СОТ. 

результати досліджень. Торгівельні супереч-
ки держав-членів СОТ є результатом порушених 
торгівельних угод СОТ. Наприклад, суперечка ви-
никає коли одна держава-член СОТ приймає зако-
нодавчий акт чи інші нормативно-правові докумен-
ти які розглядаються іншими державами-членами 
СОТ як протиправні відповідно зобов’язань які 
містяться в угодах СОТ. Важливо підкреслити, 
що порушенням права СОТ розглядаються дії не 
лише керівництва держави, а й дії уряду, окремих 
державних органів та іноді і недержавних інсти-
туцій. Як приклад, порушенням права СОТ буде 
одноособове встановлення державою-членом СОТ 
проходження експортними/імпортними товарами 
(послугами) обов’язкових процедур (які не перед-
бачаються окремими угодами СОТ) санітарного чи 
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фіто-санітарного контролю. Відповідно, кожна з 
держав-членів організації матиме право ініціювати 
процес вирішення спорів в рамках СОТ. Надалі, за 
результатами розгляду цього питання органом ви-
рішення спорів СОТ такі обов’язкові процедури 
будуть визнані протиправними, а держава яка їх за-
стосувала, як це не банально звучить, каратиметься 
у відповідності до всієї строгості норм права СОТ.

Сучасна процедура вирішення спорів, що іс-
нує у Світової організації торгівлі (далі – СОТ), є 
результатом довготривалого та складного процесу 
розвитку. Невдала спроба створення Міжнародної 
торговельної організації чітко продемонструвала 
небажання країн-членів підпорядковувати свою 
торговельну політику будь-якій міжнародній ор-
ганізації та віддавати повноваження вирішувати 
спори третій стороні. Це, на їхню думку, становило 
певну загрозу суверенітету. Тому весь процес ево-
люції механізму вирішення спорів відображає ва-
гання країн між бажанням мати ефективну, зорієн-
товану на правові засоби систему вирішення спорів 
та бажанням мати стабільну торгівельну політику.

Теорія міжнародного публічного права напра-
цювала дві основних концепції мирного вирішення 
міжнародних спорів [1]:1) вирішення суперечок, 
що спирається на політико-економічну силу держа-
ви; 2) вирішення спорів на підставі норм, правил та 
процедури, що заздалегідь узгоджені між сторона-
ми спору.

Саме існування, не кажучи вже про застосуван-
ня, першого з названих способів у сфері міжнарод-
ної торгівлі видається вкрай неприйнятним та не 
відповідає принципам міжнародного права в його 
сучасному розумінні, тому що надає перевагу най-
більш розвиненим країнам.

Механізм вирішення спорів у рамках ГАТТ/
СОТ від самого початку свого існування і аж до 
закінчення Уругвайського раунду переговорів де-
монструє поступовий перехід від концепції, зорієн-
тованої на силу, до концепції, зорієнтованої на ви-
знані учасниками організації норми та процедури.

Результати досліджень свідчать, що система 
врегулювання спорів СОТ пройшла складний шлях 
еволюції двох протилежних підходів: від суто ди-
пломатичного врегулювання в післявоєнний час 
через певний симбіоз дипломатичного та юридич-
ного у 1970 – 1980-ті рр. до юридичного підходу з 
елементами дипломатичних процедур на сучасно-
му етапі [1].

Слід відмітити, що 1 січня 1995 року набрала 
чинності Угода про заснування Світової організа-
ції торгівлі (відома також як Угода про СОТ або 
Марракеська угода) та невід’ємні додатки до неї, 
зокрема Домовленість про правила та процедури 
вирішення спорів (ДВС) [3]. ДВС створює склад-
ну загально-правову систему вирішення спорів 
(СВС), яка є a priori міждержавною системою, 
оскільки Марракеську угоду укладено між держа-
вами. У цьому зв’язку Б. Уілсон зазначив, що ця 
угода створює права і зобов’язання головним чи-
ном для членів СОТ, і таким чином, лише їм нале-
жить доступ до СВС СОТ [10, с. 15]. 

Оскільки правила та процедури, передбачені 
ДВС, адресовані членам СОТ, лише вони можуть їх 
використати з метою: забезпечення безпеки та перед-
бачуваності багатосторонньої торговельної системи; 
охорони прав та обов’язків, що випливають для чле-
нів СОТ з угод СОТ; уточнювання норм цих угод від-
повідно до звичаєвих правил тлумачення міжнарод-
ного публічного права. При цьому Р. Йєркс, Б. Уілсон, 
Б. Мюллер-Холіст, Г. Марсо зазначають [9], що лише 
члени СОТ беруть участь у процесі вирішення спорів 
СОТ (ПВС СОТ). Лише вони можуть користувати-
ся правами і жадати виконання зобов’язань іншими 
членами, тому що ці права і зобов’язання стосують-
ся лише членів СОТ. Таким чином, сторонами ПВС 
СОТ можуть бути лише члени СОТ, а не їхні суб’єкти. 

Результати досліджень свідчать [7], що згідно з 
ДВС, ПВС СОТ має чотири етапи: 1) дипломатичну 
(обов’язкові переговори, включаючи консультації 
між заінтересованими членами СОТ; добрі послу-
ги, примирення або посередництво Гендиректора 
СОТ); 2) третейську (розгляд ТГ спорів, включа-
ючи: її створення; подання на розгляд Органу ви-
рішення спорів (ОВС) її звіту; розгляд ОВС звіту 
ТГ; його ухвалення та прийняття відповідного рі-
шення та/або рекомендації); 3) апеляційну (розгляд 
Апеляційним органом (АО) апеляції, ухвалення 
звіту АО); 4) імплементаційну (приведення відпо-
відачем у спорі своїх заходів, які було оскаржено, 
у відповідність з правом СОТ). Водночас, слід під-
креслити, що ДВС передбачає арбітраж як альтер-
нативний спосіб вирішення спорів. 

Отже, першим етапом процесу врегулювання 
суперечок є консультації між зацікавленими кра-
їнами; і навіть коли справа знаходиться на інших 
етапах, завжди можливі консультації та вирішення 
справи через посередників.

Етап 1: Консультації (до 60 днів)
Одним із голових принципів, покладених в 

основу процедур врегулювання суперечок, є те, що 
суперечка має бути передана в ДСБ урядом країни-
члена для врегулювання лише після того, як спроби 
вирішити її шляхом консультацій на двосторонній 
основі не були результативними. Процедури також 
передбачають, що для досягнення взаємоприйнят-
ного рішення дві сторони можуть просити Гене-
рального директора СОТ або будь-яку іншу особу 
для примирення чи самому виступити посеред-
ником у справі. Так, станом на березень 2001 р. із 
228 справ 38 було вирішено шляхом консультацій. 
Якщо ж консультації чи спроби примирення не 
дали бажаних результатів, через 60 днів невдо-
волена сторона може подати запит до ДСБ, щоб 
формально розпочати вирішення спору. При цьому 
створюється група експертів для розгляду справи.

Вимогу про створення групи експертів потрібно 
подати в письмовій формі (ст. 6.2) з інформацією про 
проведення консультацій, причини суперечки, юри-
дичні підстави скарги та спеціальні повноваження 
групи експертів, якщо сторона вимагає створення 
групи з нестандартними повноваженнями [6, с. 107].

Етап 2: Створення і робота групи експертів
Група експертів зазвичай складається з трьох 
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осіб, але сторони можуть домовитися про форму-
вання групи з п’яти експертів. Осіб, яких признача-
ють в групу експертів, пропонує Секретаріат СОТ 
з числа урядових та неурядових експертів. Ці осо-
би є висококваліфікованими посадовцями високого 
рівня країн-членів, у тому числі ті, котрі виступали 
як представники члена СОТ або Договірної сторо-
ни ГАТТ 1947, працювали в Секретаріаті як пред-
ставники в Раді чи Комітеті з будь-якої з охоплених 
угод, брали участь у групах експертів або подавали 
до них справи, мають досвід у галузі міжнародного 
торгового права та політики тощо.

Членство в Групах експертів зазвичай вирішу-
ється через консультації зі сторонами в суперечці. 
Група експертів повинна надати ДСБ у період від 
шести до дев’яти місяців звіти з рекомендаціями, 
після завершення об’єктивної оцінки фактів цієї 
справи та встановлення відповідності заходів, на 
які подано скаргу, положенням правових докумен-
тів СОТ.

Основні функції групи експертів:
-  надання об’єктивної оцінки фактам справи;
-  оцінка можливості застосування положень 

охоплених угод та відповідності їм;
-  проведення регулярних консультацій зі сторо-

нами суперечки та надання їм можливості вироби-
ти взаємоприйнятне рішення;

-  докладання всіх зусиль для прискорення роз-
гляду справи в надзвичайних випадках, включаючи 
ситуації, коли йдеться про товари, що швидко псу-
ються (ст. 8);

-  врахування під час розгляду справи інтересів 
сторін суперечки та інтересів інших членів СОТ за 
охопленою угодою щодо якої виникла суперечка;

-  вироблення висновків, які допомагатимуть 
ДСБ розробляти рекомендації або винесення рі-
шень, передбачених в охоплених угодах [2, С. 109].

Можливий етап: Подання апеляції
Створення апеляційного органу, певною мірою 

апеляційного суду, є нововведенням у системі вре-
гулювання суперечок. Апеляційний орган склада-
ється із семи осіб, які мають досвід у галузі пра-
ва, міжнародної торгівлі та питаннях, охоплених 
різними Угодами. Вони не можуть бути держав 
– ними службовцями, які представляють країни. 
Із семи лише три особи вирішують одну справу. 
Апеляцію може подати будь-яка сторона супер-
ечки. Звіт апеляційного органу, який обмежуєть-
ся правовими питаннями звіту групи експертів та 
юридичними інтерпретаціями його висновків, має 
бути представлений до ДСБ у період від 60 до 90 
днів з моменту подання апеляції. На практиці апе-
ляційний орган часто виправляє деякі аспекти об-
ґрунтування рішення групи експертів, але дуже 
рідко змінює рішення.

Етап 3: Розгляд звітів в ДСБ
Звіт групи експертів чи апеляційного органу, 

якщо одна зі сторін подала скаргу проти звіту Гру-
пи експертів, передають у ДСБ для ухвалення та 
відповідних рекомендацій. Щоб гарантувати швид-
ке врегулювання суперечок, передбачається, що 
період «з дати створення групи експертів Органом 

з врегулювання суперечок» та дати, «коли він роз-
глядає звіт групи експертів» не повинен перевищу-
вати дев’яти місяців, а дванадцяти місяців – коли 
було подано апеляцію.

Етап 4: Виконання рішень
Рішення груп експертів можуть бути виконані 

трьома шляхами: приведення у відповідність; ком-
пенсація та припинення дії поступок.

По-перше, сторона, яка порушила зобов’язання, 
повинна негайно привести їх у відповідність із ре-
комендаціями групи експертів чи апеляційного ор-
гану. Якщо сторона не може негайно виконати ці 
рекомендації, то ДСБ може на її запит надати пев-
ний період для виконання рішення.

По-друге, якщо сторона, що порушила 
зобов’язання, не виконує рекомендацій в певний 
період, сторона, що розпочала процедуру вирішен-
ня спору, може вимагати компенсації. Зрозуміло, 
що й країна, яка порушила зобов’язання, може сама 
запропонувати відповідну компенсацію щодо пред-
мету суперечки.

По-третє, коли сторона не виконує рекоменда-
цій і не надає компенсацій, то постраждала сторо-
на може зробити запит у ДСБ для отримання по-
вноважень на припинення дії поступок чи інших 
зобов’язань згідно з Угодами СОТ. Це означає, що 
при порушенні певною стороною зобов’язань по 
ГАТТ інша сторона може отримати повноваження 
від ДСБ на збільшення тарифів на продукцію, яка 
імпортується з країни-порушниці (на рівень, що 
відповідає завданій шкоді). Правила СОТ передба-
чають, що ДСБ по можливості видає повноваження 
на припинення дії поступок у тих секторах ГАТТ, 
ГАТС чи ТРІПС, де було виявлено факт порушення. 
Лише у виняткових випадках та як останній захід 
ДСБ може надати повноваження на припинення дії 
поступок щодо інших Угод (наприклад, встанов-
лення вищих тарифів на товари країни-порушниці 
Угоди ГАТС чи Угоди ТРІПС).

Однак і компенсація, і припинення дії посту-
пок є тимчасовими заходами. Остаточна вимога 
до країни-порушниці – обов’язковість виконання 
рекомендацій. ДСБ повинен слідкувати за такими 
справами, щоб гарантувати їх повне виконання.

Слід відмітити, що альтернативним засобом 
вирішення суперечок у СОТ є арбітраж. Його ви-
користовують за умови взаємної згоди сторін, і в 
цьому випадку вони спільно визначають та узго-
джують робочі процедури та погоджуються ви-
знати рішення арбітражу, які мають повною мірою 
відповідати охопленим Угодам [4].

Прийняття Домовленості про правила й про-
цедури врегулювання суперечок – одне з головних 
досягнень Уругвайського раунду, особливо для 
країн, що розвиваються. Із січня 1995 р. до серед-
ини 2001 р. у Секретаріат СОТ подано 234 скарги 
з 180 різних питань, третина з яких – від країн, що 
розвиваються. Деякі з цих країн виступили проти 
заходів зі сторони більш розвинених держав. Кос-
та-Ріка, наприклад, подала скаргу в ДСБ проти об-
межень США на текстиль із бавовни; Венесуела та 
Бразилія – проти норм США щодо бензину. Зрос-
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тає також кількість суперечок між країнами, що 
розвиваються. Суперечки між ними дали поштовх 
до зростання кількості запитів про консультації та 
створення робочих груп в усіх регіонах: Індія – Ту-
реччина (текстиль), Індонезія – Аргентина (захис-
ні заходи стосовно взуття), Колумбія – Нікарагуа 
(імпортні збори), Індія – Південна Африка (анти-
демпінгові мита на фармацевтичні товари) тощо. 
Однак найменш розвинені країни жодного разу не 
зверталися до механізму врегулювання суперечок 
[5, с. 78].

Таким чином, як тільки офіційна скарга пода-
ється та починається друга стадія ПВС, ОВС тоді 
намагається заснувати ТГ, якщо тільки він не ви-
рішує шляхом негативного консенсусу її не засно-
вувати. При цьому підкреслюємо, що на відміну 
від практики ГАТТ щодо заснування ТГ, дуже важ-
ко досягти консенсусу, щоб не заснувати ТГ. Фак-
тично ТГ засновуються автоматично. Крім того, 
скаржник має право також запросити у ОВС про-
вести надзвичайне засідання, щоб прискорити за-
снування ТГ. Її мандат, як правило, є стандартним 
мандатом. Проте, якщо сторони спору не можуть 
його прийняти, ОВС має право у разі надходжен-
ня відповідного запиту уповноважити свого голову 
розробити спеціальний мандат під час консульта-
цій зі сторонами спору. 

В цілому, як свідчать результати досліджень [8]: 
процедура вирішення спорів в рамках СОТ загалом 
підтверджує свою життєздатність та змогу проти-
стояти окремим політичним тискам економічно 
розвинених держав на менш розвинені. З іншо-
го боку, вбачається ряд недоліків щодо правового 

становища розвинених та найменш розвинених 
держав-членів СОТ в процесі врегулювання торгі-
вельних суперечок. 

висновки. Отже, вирішення питання ефектив-
ного врегулювання торгівельних суперечок в рамках 
СОТ не лише робить свій внесок в процес забезпе-
чення примусового застосування міжнародних тор-
гівельних зобов’язань в сфері права цієї організації, 
а й позитивно впливає на кодифікацію міжнародно-
го торгівельного права. Процедура вирішення торгі-
вельних спорів в рамках СОТ має чотири стадії: 1) 
дипломатичну (обов’язкові переговори, включаючи 
консультації між заінтересованими членами СОТ; 
добрі послуги, примирення або посередництво Ген-
директора СОТ); 2) третейську (розгляд ТГ спорів, 
включаючи: її створення; подання на розгляд Ор-
гану вирішення спорів (ОВС) її звіту; розгляд ОВС 
звіту ТГ; його ухвалення та прийняття відповідного 
рішення та/або рекомендації); 3) апеляційну (роз-
гляд Апеляційним органом (АО) апеляції, ухвален-
ня звіту АО); 4) імплементаційну (приведення від-
повідачем у спорі своїх заходів, які було оскаржено, 
у відповідність з правом СОТ). Водночас, слід під-
креслити, що ДВС передбачає арбітраж як альтер-
нативний спосіб вирішення спорів. Серед актуаль-
них питань які потребують подальшого розгляду 
потрібно підкреслити питання аналізу ефективності 
процедури вирішення спорів в рамках СОТ за участі 
держав, що розвиваються, тобто таких як Україна. 
Необхідно проаналізувати наші слабкі та сильні пра-
вові позиції відповідно права СОТ взагалі та ДСА 
зокрема, та враховуючи їх розробити стратегічні 
плани членства України в цій організації.
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Автор розглядає питання видів миротворчості, оскільки правильна та всебічна класифікація миротворчих операцій є 
ключовим моментом для розуміння того, в якій ситуації розміщуються відповідні миротворчі місії. Таке розуміння, в свою 
чергу, дозволяє правильно окреслити сферу діяльності миротворчого контингенту та визначити обсяг його повноважень 
та завдань, що є одним з основних факторів успішності миротворчої операції.

Ключові слова: традиційна миротворчість, багатовимірна миротворчість, тимчасове управління, заходи з роз-
будови миру. 

Автор рассматривает вопросы видов миротворчества, так как правильная и всесторонняя классификация миротвор-
ческих операций является ключевым моментом для понимания того, в какой ситуации размещаются соответствующие 
миротворческие миссии. Такое понимание в свою очередь, разрешает правильно очертить сферу деятельности миро-
творческого контингента и определить объем его полномочий и заданий, что является одним из основных факторов 
успешности миротворческой операции.

Ключевые слова: традиционное миротворчество, многомерное миротворчество, временное управление, меры по 
обустройству мира. 

The author considers an issue of types of peacekeeping operations for the reason that the correct and comprehensive 
classification of peacekeeping operations is crucial for understanding which type of peacekeeping operation is more suitable in 
certain circumstances. Such understanding helps to consider the sphere of activity of peacekeepers and determine the scope of 
their powers and assignments which is one of key success factors of a peacekeeping operation.

Key words: traditional peacekeeping, multi-dimensional peacekeeping, transitional administration, peacebuilding.

Інститут миротворчості сьогодні досить актив-
но вивчається юристами-міжнародниками. Одним 
з питань, якому приділяється значна увага, є питан-
ня розподілу миротворчих операцій на види, що є 
надзвичайно важливим у розрізі визначення необ-
хідності розміщення миротворчого контингенту та 
розуміння його основних завдань і повноважень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пи-
тання класифікації миротворчих операцій розгляда-
лося низкою зарубіжних вчених, зокрема У. Дюрхом 
(W. Durch), А. Белламі (A. Bellami), П. Уільямсом 
(P.Williams), С. Гріффіном (S. Griffin) тощо. 

Мета статті полягає в здійсненні аналізу док-
трини та практики міжнародного права в контексті 
здійснення класифікації миротворчих операцій.

виклад основного матеріалу. Перед тим, як 
перейти до класифікації видів миротворчих опера-
цій та характеристики кожного виду, варто зверну-
ти увагу на відмінності миротворчих операцій від 
воєнних, оскільки досить часто між цими поняття-
ми ставлять знак рівності, що не є правильним. Го-
ловна відмінність між воєнними та миротворчими 
операціями полягає в тому, що останні базуються 
на трьох ключових елементах: згода країни, на те-
риторії якої розміщується миротворчий контин-
гент, неупередженість та мінімальне застосування 
сили [10, с. 21]. Перший елемент передбачає, що 
миротворчі сили повинні мати дозвіл від держави, 
на території якої вони розміщуються. Такий дозвіл 
може бути відкликано і, миротворці, відповідно, у 
такому випадку зобов’язані залишити територію, 
що і відбулось у випадку з миротворчими силами 
ООН на Синайському півострові якраз перед араб-

сько-ізраїльською війно 1967 р., коли Єгипет від-
кликав свій дозвіл. Ключова ідея полягає в тому, 
що під час війни військові сили не потребують до-
зволу від держави, проти якої вони воюють, адже 
це було б абсурдом. В той час як традиційні ми-
ротворчі сили покладаються на згоду держави, на 
території якої планується розмістити миротворчий 
контингент, так само як і на співробітництво дер-
жав з метою підтримання миру. 

Наступна складова, неупередженість, означає, 
що миротворці не повинні надавати перевагу од-
ній стороні конфлікту перед іншою. У миротвор-
чості не існує визначеного агресора, і, відповідно, 
миротворці зобов’язані реалізовувати наданий їм 
мандат без дискримінації по відношенню до сторін 
конфлікту [4, c. 42]. 

Третій компонент – мінімальне застосування 
сили – стосується правил застосування зброї, яки-
ми керуються миротворці. Як правило, миротвор-
цям дозволяється використовувати зброю лише 
у випадку самозахисту або, як варіант, у випадку 
захисту мандату, про що йшла мова вище. Під час 
воєнних операцій обсяги та рівень застосування 
сили обумовлюється необхідністю та обмежуються 
нормами міжнародного гуманітарного права [2]. 

У практиці міжнародного права спостерігаєть-
ся певна прив’язка видів миротворчості до часових 
рамок. Так, традиційна миротворчість характерна 
для періоду холодної війни, в той час, як багатови-
мірна миротворчість – новела кінця ХХ – початку 
ХХІ сторіччя. 

Існує декілька підходів до класифікації мирот-
ворчих операцій. Традиційно вирізняють три види 



118

№4 / 2013 р.
♦

миротворчих операцій: традиційна миротворчість, 
багатовимірна миротворчість та тимчасове управ-
ління. 

Одним з найбільш розповсюджених видів є т.зв. 
«традиційна» миротворчість. Традиційні мирот-
ворчі сили розміщують на території для досягнен-
ня декількох цілей. Однією з найбільш важливих 
цілей є обмеження збройного конфлікту. Найголо-
внішим механізмом для досягнення цієї цілі є роз-
міщення збройних сил у якості посередників чи 
буферної зони, що розмежовують учасників кон-
флікту відповідно до угоди про припинення воєн-
них дій. Однак не завжди миротворцям за умови 
їх незначного озброєння та порівняно невеликої 
кількості миротворчого персоналу вдається утри-
мати сторони від конфлікту. Наприклад, ізраїльські 
сили досить швидко перейшли через буферну зону, 
створену миротворцями, в південній Лівії під час 
вторгнення у 1982 році. Постає запитання як тоді 
в такому випадку миротворчим силам вдається 
встановлювати та підтримувати мир та безпеку? В 
першу чергу це досягається шляхом розмежування 
воюючих сторін, завдяки чому миротворці утриму-
ють сторони від випадкових збройних конфліктів. 
Миротворці також утримують сторін від навмис-
ного порушення угод про припинення вогню. Ми-
ротворці не беруть на себе дипломатичну функцію, 
цим зазвичай займається персонал ООН чи інших 
міжнародних організацій, а також окремих держав. 
Миротворці створюють умови, які б примусили 
ворогуючі сторони вирішувати свої розбіжності 
мирним шляхом. Однією з визначальних характе-
ристик миротворчості є її застосування у випадку 
міждержавних конфліктів [8, с. 4]. 

Традиційні миротворчі місії до сьогодні склада-
ють значну частину миротворчої діяльності ООН. 
Традиційні миротворчі операції, розміщені у від-
повідь на міждержавні конфлікти, функціонують 
на базі обмеженої угоди про взаєморозуміння між 
сторонами. Основна мета таких операцій полягає 
у створенні буферної зони між сторонами до мо-
менту досягнення вирішення конфлікту. Миротвор-
чі операції є важливим засобом зміцнення довіри 
шляхом здійснення моніторингу та звітування про 
дотримання сторонами конфлікту зобов’язань по 
угоді з припинення вогню чи демілітаризованої 
зони, та шляхом розслідування скарг щодо пору-
шень. Існує також практика розміщення традицій-
них миротворчих операцій у якості превентивного 
заходу на запит сторін як один із заходів зміцнення 
довіри. 

Традиційні миротворчі операції зазвичай розмі-
щуються з наступною метою [10, с. 21]:

1. нагляд та моніторинг;
2. нагляд за угодою про припинення вогню; та
3. створення буферної зони у якості засобу зміц-

нення довіри.
Традиційні миротворчі операції були найбільш 

розповсюдженим та практично єдиним видом ми-
ротворчості починаючи від закінчення Другої сві-
тової війни та закінчуючи кінцем 80-х – початком 
90-х років ХХ століття.

Після закінчення холодної війни, Рада Безпеки 
присвятила значну частину свого часу врегулюван-
ню внутрішньодержавних конфліктів, що призвело 
до розширення обсягу миротворчої діяльності ООН 
та появи багатовимірних миротворчих операцій. 

Багатовимірні миротворчі операції стали пе-
реважною формою миротворчості ООН останнім 
часом. На відміну від традиційних миротворчих 
операцій багатовимірні миротворчі місії розміщу-
ються у випадку внутрішньодержавного конфлікту, 
зазвичай на запит сторін з метою надання допомо-
ги в укладенні та виконанні всестороннього мирно-
го договору. Більш того, багатовимірні миротворчі 
операції є однією з форм постконфліктного врегу-
лювання. 

Роль багатовимірної миротворчої місії визна-
чається сторонами конфлікту та Радою Безпеки. 
Залежно від природи мирного договору та заходів, 
необхідних для підтримання мирного процесу, Рада 
Безпеки може уповноважити багатовимірну мирот-
ворчу операцію на вчинення наступних дій [2]:

1. моніторинг угоди про припинення вогню чи 
припинення бойових дій для проведення політич-
них переговорів та мирного вирішення спорів;

2. захист цивільного населення;
3. надання оперативної підтримки правоохо-

ронним органам;
4. надання допомоги в реструктуризації та ре-

формуванні збройних сил;
5. надання допомоги в роззброєнні, демобіліза-

ції та реінтеграції колишніх комбатантів;
6. підтримка в наданні гуманітарної допомоги;
7. здійснення нагляду та надання допомоги в 

організації виборів;
8. зміцнення верховенства права, включаючи 

надання допомоги в проведенні судової реформи;
9. розвиток поваги до прав людини та розсліду-

вання випадків порушень прав людини.
На відміну від традиційних миротворчих опе-

рацій сучасні багатовимірні миротворчі операції 
допомагають зберігати та зміцнювати мир шляхом 
розбудови базових державних установ для нор-
мального функціонування держави. 

Багатовимірні операції передбачають досягнен-
ня наступних цілей:

1. надання допомоги сторонам у справі підтри-
мання стабільності та порядку;

2. надання допомоги державі з метою віднов-
лення державної влади та монополії держави на 
легітимне застосування сили;

3. надання підтримки у створенні ефективних 
правоохоронних, судових та виправних структур з 
метою підтримання верховенства права відповідно 
до міжнародних норм та стандартів;

4. надання підтримки у створенні легітимних 
політичних установ з метою врегулювання кон-
флікту без застосування сили.

Слід зазначити, що тимчасове управління на-
вряд чи можна розглядати як окремий вид мирот-
ворчих операцій. Швидше за все, тимчасове управ-
ління є додатковим інструментом миротворчості, 
що допомагає оперативно та ефективно налаштува-
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ти нормальне життя населення, постраждалого від 
конфлікту. Тимчасове управління є досить рідкіс-
ним явищем. У виняткових випадках Рада Безпе-
ки може звернутись до ООН з проханням передачі 
влади від одного суверенного утворення іншому. 
У випадку, якщо централізованої державної влади 
ніколи не існувало ООН доводиться виконувати 
подвійну функцію: адміністративну та засобу зміц-
нення безпеки. В результаті, на додаток до функцій, 
які виконуються багатовимірною миротворчою 
операцією, тимчасове чи перехідне управління 
ООН виконує також функції законодавчої, виконав-
чої та судової влади на певній території. 

Тимчасові адміністрації зустрічаються з не-
звичними чи навіть унікальними завданнями у 
сфері миротворчих операцій ООН. Жодні інші 
миротворчі місії не займаються створенням право-
вих норм, збором податків, залученням іноземних 
інвестицій, створенням банківської системи тощо. 
У виконанні зазначених функцій ООН зобов’язана 
співпрацювати з іншими суб’єктами міжнародного 
права, які зазвичай надають підтримку в цій сфері. 

Хоча Рада Безпеки досить рідко зверталась до 
ООН з проханням встановлення тимчасової адміні-
страції, внутрішньодержавні конфлікти продовжу-
ються, а тому не варто відкидати зростання попиту 
на такі дії ООН в майбутньому. До сьогодні відомо 
чотири миротворчі операції, які можна віднести до 
групи операцій тимчасового управління: Косово, Ті-
мор-Леште, Східна Славонія та Західне Папуа [2].

Дана класифікація миротворчих операцій є 
традиційною. Деякі вчені, наприклад, А.Беламі 
(A.Bellami), П.Уільямс (P.Williams), С.Гріффін 
(S.Griffin), пропонують дещо ширшу класифікацію 
миротворчих операцій. На їхню думку, варто виді-
лити сім видів миротворчих операцій [1, с. 155-198]:

1. превентивні заходи;
2. традиційна миротворчість;
3. «ширша» миротворчість;
4. примусові дії з встановлення миру;
5. надання допомоги в перехідний період;
6. тимчасове управління;
7. операції з підтримання миру.
Однак, така класифікація, є не зовсім правиль-

ною. Превентивні заходи, як зрозуміло з їх назви, 
спрямовані на попередження конфлікту. Ширша 
миротворчість є, по суті, багатовимірною мирот-
ворчістю. 

Що стосується примусових дій з встановлення 
миру чи операцій з підтримання миру, то ні те, ні 
інше не є видами миротворчості. Їх варто виокрем-
лювати як ще одні інструменти із встановлення 
та підтримання міжнародного миру та безпеки. 
Окремо варто сказати декілька слів щодо опера-
цій з розбудови миру. В англійській мові для по-
значення даного терміну використовується термін 
«peacebuilding» [8, с.8]. На сьогодні у теорії та 
практиці міжнародного права не існує єдиної точ-
ки зору щодо того, що відноситься до операцій з 
розбудови миру. Відповідно, досить складно дати 
визначення таких операцій. Колишній Генеральний 
секретар ООН Бутрус-Бутрус Галі під операціями з 

розбудови миру розумів «створення нового серед-
овища» [8, с. 8], а не просто припинення воєнних 
дій, на що спрямовані миротворчі операції. Ана-
ліз зазначеного питання Генеральним секретарем 
ООН, а також розробки юристів-міжнародників у 
цій сфері дозволяють виокремити ряд характерних 
ознак, що дозволяють порівняти операції з розбу-
дови миру з іншими концепціями. 

Перша ознака стосується мети таких операцій. 
Побутує думка, що мета операцій з розбудови миру 
полягає в тому, щоб не допустити відновлення кон-
флікту. Однак не існує єдиної думки щодо того чи 
вказана концепція «негативного миру» (відсутнос-
ті конфлікту) повинна також включати елементи 
концепції «позитивного миру», такі як перемир’я, 
питання правосуддя тощо [8, с. 8].

Наступна характеристика стосується засобів, 
що використовуються для досягнення вказаної 
мети. Мінімалістська концепція передбачає засто-
сування методів, що значною мірою збігаються з 
цілями традиційної миротворчості. Однак, деякі дії 
під час операцій з розбудови миру виходять за межі 
традиційної миротворчості та передбачають роз-
зброєння воюючих сторін, знищення зброї та тре-
нування місцевого охоронного персоналу [8, с. 9]. 
Деякі концепції з розбудови миру також замаються 
створенням механізмів управління конфліктами, за 
допомогою яких той чи інший конфлікт може бути 
вирішено мирним шляхом. Таким чином, допомо-
га в проведенні виборів, повернення біженців та 
зміцнення урядових установ можна вважати діями 
з розбудови миру в межах цієї стратегії. 

Ширша концепція розбудови миру передбачає 
застосування дещо інших стратегій та вчинення ін-
ших дій. Операції з розбудови миру прихильники 
цієї концепції розглядають як такі, що спрямовані 
на виявлення та усунення першопричин конфлік-
ту. В той час як мінімалістська концепція перед-
бачає управління конфліктною ситуацією мирним 
шляхом, максималісти вважають, що мова йде не 
про управління, а про вирішення ситуації, тобто 
про зменшення «бажання» сторін використовувати 
силу [8, с. 9].

Наступна характеристика операцій з розбудо-
ви миру пов’язана з часовим критерієм. Напри-
клад, превентивна дипломатія застосовується до 
виникнення воєнних дій. Військове втручання 
відбувається вже на стадії збройного конфлікту. 
Традиційний миротворчий контингент (наприклад, 
миротворчі сили на Голанських висотах) розміщу-
ються, зазвичай, після припинення бойових дій, але 
до остаточного примирення сторін [8, с.10]. Опера-
ції з розбудови миру застосовуються після невдалої 
спроби не допустити конфлікт та після дій тради-
ційної миротворчості (у разі її застосування) та вже 
після дій, спрямованих на встановлення миру.

Також, мабуть, не варто виділяти як окремий вид 
надання допомоги в перехідний період. Зазвичай, 
такі заходи охоплює багатовимірна миротворчість.

Як бачимо, в теорії та практиці міжнародного 
права існує чимало термінів та понять, схожих за 
своєю природою на миротворчі операції. Досить 



120

№4 / 2013 р.
♦

часто буває складно відрізнити миротворчі опера-
ції від операцій з розбудови миру та воєнних опера-
цій, що заважає правильному аналізу дій суб’єктів 
зазначених операцій та правильній оцінці самих 
операцій.

З огляду на вищенаведене, найбільш вдалим ви-
дається поділ миротворчих операцій на традиційні 

та багатовимірні операції. Тимчасове управління не 
варто виділяти як окремий вид миротворчості, а роз-
глядати як заходи, супутні традиційним та багато-
вимірним миротворчим операціям. Водночас не слід 
забувати про специфічність таких заходів та відки-
дати можливість в майбутньому появи такого окре-
мого виду миротворчості як тимчасове управління. 
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Актуальність статті полягає в тому, що жодна 
країна світу, незалежно від рівня її економічного, 
культурного, правового розвитку, не застрахована 
від злочинних проявів, як на території держави 
так і поза її межами. Для країн Європи розши-
рення шенгенського простору мало здебільшого 
позитивні наслідки, перш за все – це активізація 
загальноєвропейського ринку праці та послуг, по-
друге, більш динамічно стала розвиватися культур-
на інтеграція європейських націй, по-третє, при-
скорився процес створення єдиного європейського 
освітнього простору, по-четверте, спростилася 
процедура обміну висококваліфікованими кадра-
ми та інше. Варто зазначити, що вільно перетина-
ти кордони між країнами Європи змогли не лише 
законослухняні та порядні громадяни, а й особи, 
що підозрюються у вчиненні злочинів. Це переду-
сім ті, хто переховується від слідства і суду, члени 
екстремістських релігійних угруповань, особи, що 
займаються контрабандою художніх та культурних 
цінностей, а також незаконним розповсюдженням 
наркотичних речовин, члени транснаціональних 
терористичних організацій та інші категорії осіб. 
Усе це, як справедливо зазначає В. В. Войников, 
викликало необхідність більш тісного співробітни-
цтва європейських країн у галузі боротьби зі зло-
чинністю. [5, с. 61]

постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження форм та методів співробітництва Європей-
ського поліцейського відомства з поліцейськими 
органами держав-членів Європейського Союзу та 
міжнародними організаціями. Аналіз необхідності 
співробітництва України та Європейського полі-
цейського управління, з метою боротьби із тран-
сграничною злочинністю.

Питання проблем співробітництва та шляхи їх 
вирішення у Європейському Союзі ґрунтовно ви-
світлив у своїх працях В. Черешнюк, а належну 
увагу питанням міжнародної правосуб’єктності Єв-
рополу приділяв Ю. Щокін. Українські і російські 
вчені, як О. О. Теличкін, Ю. В. Войников, К. С Роді-
онов, у своїх працях фрагментарно торкалися аспек-
тів, пов’язаних із функціонуванням Європолу.

постановка проблеми. Основним чинником 
розширення і поглиблення співпраці поліцейських 
відомств європейських країн необхідності запрова-
дження нових форм її реалізації стала стрімка інтер-
націоналізація і глобалізація злочинності, що нині 
становить суттєву загрозу для внутрішньої безпеки 
окремих західноєвропейських держав, призводить 
до втрати населенням відчуття безпеки і зростання 
недовіри до правоохоронних органів може також 
спричинити появу в суспільстві атмосфери невпев-
неності та страху. Бурхливі інтеграційні процеси на 
континенті призвели до спрощення прикордонного 
контролю між країнами членами Європейського 
Союзу і суттєвої лібералізації візового режиму. Як 
наслідок, зросла мобільність і активність злочин-
ців, різко збільшилася кількість міжнародних орга-
нізованих злочинних угруповань.

В умовах активного протистояння міжнародній 
організованій злочинності національні поліцейські 
служби останні роки аналізують криміногенну си-
туацію в країні виключно в контексті загального 
розвитку злочинності на європейському континен-
ті. Враховуючи загрозливі тенденції поширення 
злочинності у 90-ті роки ХХ ст. одним з найваж-
ливіших пріоритетів співпраці країн членів Євро-
пейського Союзу було визнано створення єдиного 
загальноєвропейського безпечного простору що 
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можливо лише за умови налагодження коопера-
ції і координації діяльності компетентних право-
охоронних органів у галузі здійснення боротьби з 
кримінальною злочинністю, тобто своєрідної євро-
пеїзації поліцейської роботи. Досягнення узгодже-
ності в діях споріднених національних криміналь-
но-поліцейських відомств завжди було складною 
проблемою. Це пояснюється різними підходами до 
визначення їхньої структури завдань і компетенції 
залежно від правових традицій країни, пріоритетів 
державної кримінальної політики та обраної управ-
лінської моделі. 

 виклад основного матеріалу. Україна для 
всебічного і взаємного співробітництва прийня-
ла на себе зобов’язання щодо вжиття заходів для 
встановлення прямої співпраці між правоохорон-
ними та слідчими органами, в тому числі створен-
ня спільних робочих груп, що спеціалізуються на 
окремих категоріях злочинів, до складу яких уві-
йдуть представники органів обох сторін. Наша 
держава є учасницею Європейської конвенції по 
боротьбі з тероризмом від 21.07.1977р. (у поточній 
редакції 26.02.2009р.), Європейської конвенції про 
захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою 
персональних даних від 28.01.1981р. (у поточній 
редакції 06.07.2010р.), Європейської конвенції 
про взаємну допомогу в кримінальних справах від 
20.04.1959 р. (поточна редакція 08.11.2001р.) та До-
даткового протоколу 1978 р., Європейської конвен-
ції про видачу злочинців від 13.12.1957 р. (поточ-
на редакція 26.02.2009р.), Додаткових протоколів 
1975 та 1978 рр.

 Укладання Україною міжнародних угод, при-
єднання до ряду конвенцій, договорів з міжнарод-
ним статусом, визначили курс держави на євроінте-
грацію. Взяті зобов’язання охоплюють різні сфери 
суспільного і політичного життя. Серед зазначених 
є сфера протидії організованій злочинності, яка на 
сьогодні є однією з найбільших небезпечних для 
сучасного суспільно-економічного ладу на між-
народному рівні. І.В. Пшеничний зазначає, що в 
останні десятиліття її структура змінюється: інди-
відуальна злочинність поступається місцем групо-
вій, групова переростає в організовану, а остання, 
виходячи на міжнародний рівень, стає транснаці-
ональною [7, с. 3]. Очевидно, що ефективна про-
тидія організованій злочинності з урахуванням 
її глобалізації неможлива без скоординованої дії 
міжнародної спільноти, гармонізації та уніфікації 
законодавчих систем різних країн. [9, с. 92-102.] 
Слушною є позиція науковців, що на сьогодні від 
України вимагається активніше співробітництво з 
міжнародними організаціями, а також з конкрет-
ними державами на двосторонній основі з метою 
узгодження форм і методів протидії організованій 
злочинності з підходами Європейського Союзу та 
Ради Європи [9, с. 92].

Водночас, зважаючи на транснаціональний 
характер злочинності, що проявляється протягом 
останніх десятиліть, у 90-ті pp. XX ст. практики 
гостро відчули проблематику розслідування і су-
дового розгляду справ про злочини, що входять до 

структури організованої злочинності, національни-
ми правоохоронними органами. Нагальна необхід-
ність запровадження нових методів розслідування 
таких злочинів сприяла тому, що у 1997 р. у Нідер-
ландах Рада Європи ухвалила План дій, що вклю-
чав 30 рекомендацій для подолання організованої 
злочинності. Цей план дій був покладений в осно-
ву Європейської конвенції про Європол, яка була 
ухвалена Європейською радою у червні 1995 р. у 
м. Канни (Франція). Виходячи з того, що в націо-
нальних слідчих органах при протидії організова-
ній злочинності виникає необхідність у отриманні 
інформації про підозрюваних осіб, підприємства, 
банки, речі, їх правовий статус тощо, з іншої країни 
Європи, одним із найважливіших завдань Європо-
лу є накопичення і надання такої інформації. При 
цьому Європол отримує необхідну інформацію з 
країн-членів ЄС, третіх країн, міжнародних орга-
нізацій. Важливим аспектом діяльності Європолу є 
той, що така інформація повинна надходити тільки 
з відкритих джерел [6, с. 7].

Однією з перших ознак розбудови нової євро-
пейської системи внутрішньої безпеки стало засну-
вання регіональної міжурядової організації Євро-
пейського поліцейського управління – Європолу. 
Завданням якого є підтримка й зміцнення діяльнос-
ті поліцейських органів та інших правоохоронних 
служб держав-членів, їхньої взаємної співпраці 
щодо запобігання серйозній злочинності, яка впли-
ває на дві чи декілька держав-членів, тероризму 
та формам злочинів, що впливають на спільні ін-
тереси, охоплені політикою ЄС, та щодо боротьби 
проти них.

Створення Європолу стало можливим завдя-
ки активному лобіюванню цієї ідеї урядовими 
колами Федеративної Республіки Німеччини. 
Пропозиція тодішнього федерального канцлера 
ФРН Г. Коля, підтримана президентом Франції 
Ф. Міттераном, щодо побудови спільної європей-
ської служби кримінальної поліції для боротьби 
з незаконним поширенням наркотиків та іншими 
тяжкими формами організованої злочинності була 
схвалена на засіданні Ради Європи у Люксембурзі 
в липні 1991 р. [10, с. 260]

Європейському поліцейському управлінню на 
початковому етапі становлення до підписання від-
повідної Конвенції відводилася роль спеціалізованої 
координаційної установи з протидії наркоторгівлі, 
про що було заявлено 2 червня 1993 р. на нараді 
міністрів внутрішніх справ і юстиції країн-членів 
ЄС. Саме такий статус він мав 3 січня 1994 р., коли 
при штаб-квартирі ЄС у Гаазі було відкрито пред-
ставництво Європолу як координаційної інстанції з 
боротьби з наркобізнесом. З березня 1995 р. компе-
тенція Європолу була поширена також на злочини, 
пов’язані з викраденням автомобільного транспорту, 
незаконною торгівлею радіоактивними речовинами, 
організацією і здійсненням нелегальної імміграції, 
торгівлею людьми, фальшивомонетництвом і під-
робкою інших засобів платежу, тероризмом, відми-
ванням грошей. Мандат Європолу поширюється на 
боротьбу з нелегальною торгівлею наркотичними 
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речовинами, радіоактивними і ядерними субстанція 
ми, організацією і здійсненням нелегальної іммігра-
ції на територію ЄЄ, викраденням автомобільного 
транспорту, торгівлею людьми, включаючи й поши-
рення дитячої порнографії, тероризмом, фальшиво-
монетництвом, включаючи й підробку банківських 
карток як засобів платежу, відмиванням грошей, 
кримінальними структурами, пов’язаними з зазна-
ченими видами злочинів [10, с. 261].

Таким чином, створення Європолу наприкінці 
XX ст. стало закономірним результатом розширен-
ня Європейського Союзу, з одного боку, і усклад-
ненням криміногенної обстановки на Європейсько-
му континенті – з іншого.

Розвиток міжнародного співробітництва у га-
лузі протидії злочинності неможливий без тісних 
взаємин на регіональному рівні. Діяльність нашої 
держави на міжнародній арені викликає необхід-
ність вирішення ряду завдань, обумовлених акти-
візацією її участі у міжнародному співробітництві. 
Одним із них є вступ України до Європейського 
Союзу – авторитетного міжнародного утворення, 
що має регіональний характер. Важливим кро-
ком на цьому шляху стало підписання 14.06.1994 
р. Угоди про партнерство та співробітництво між 
Україною і Європейськими Співтовариствами та їх 
державами-членами, яка набула чинності 1.03.1998 
р. З цього часу Україна почала здійснювати активні 
кроки щодо адаптації її національного законодав-
ства до законодавства Європейського Союзу.

 Згідно Плану дій Європейського Союзу в га-
лузі юстиції та внутрішніх справ Україною були 
поставлені такі цілі, як розвивати партнерство та 
практичне співробітництво між Європейським Со-
юзом, його країнами-членами, сусідніми країнами-
кандидатами в галузі юстиції та внутрішніх справ, 
створити відповідну законодавчу базу для ефектив-
ного співробітництва в галузі юстиції та внутріш-
ніх справ у відповідності до міжнародних стан-
дартів та стандартів ЄС та працювати в напрямку 
забезпечення ефективної імплементації та застосу-
вання цих стандартів, боротися з транскордонною 
організованою злочинністю, зокрема, торгівлею 
людьми, незаконним обігом наркотиків, торгівлею 
краденим автотранспортом, підакцизними товара-
ми та ядерними матеріалами, а також відмиванням 
коштів. 

Співробітництво в правоохоронній сфері буде 
відбуватися у вигляді обміну технічною, опера-
тивною та стратегічною інформацією між право-
охоронними органами країн-членів ЄС та України 
в межах відповідного законодавства сторін в сфері 
організованої злочинності, беручи до уваги необ-
хідність вжиття законодавчих та інших необхідних 
заходів з метою гарантування конфіденційності та 
захисту даних у сфері взаємного обміну даними. 
Визначення національних українських органів, 
на виконавчому рівні, для обміну інформацією з 
правоохоронними органами країн-членів ЄС. Буде 
вживати заходи для встановлення прямої співпра-
ці між правоохоронними та слідчими органами, 
в тому числі створення спільних робочих груп, 

спеціалізованих на певних категоріях злочинів, до 
складу яких увійдуть представники слідчих орга-
нів обох сторін. Вживатиме необхідних заходів 
загальнодержавного рівня для систематизації спів-
робітництва між поліцією, митною службою, роз-
відкою та службою безпеки, з метою попередження 
та запобігання поширенню злочинної діяльності на 
територію другої сторонни. Сприятиме поширен-
ню застосування інституту офіцерів зв’язку. У від-
повідних випадках здійснення обміну інформацією 
про сумнівні фінансові операції між підрозділами 
фінансової розвідки країн-членів ЄС та відповід-
ним органом державної влади України, беручи до 
уваги необхідність забезпечення дотримання за-
конодавчих та інших необхідних заходів з метою 
гарантування конфіденційності та захисту даних, 
які передаються українській стороні. Продовження 
підготовки співробітників українських правоохо-
ронних органів до рівня стандартів ЄС. 

Проаналізувавши діяльність Европолу, оче-
видно, що завдання, структура, техніка, методи та 
компетенція були вибудовані таким чином, щоб 
вони не перекривали поліційні повноваження дер-
жав-членів ЄС. У сферу компетенції Європолу 
входить боротьба з незаконним обігом наркотиків, 
тероризмом, крадіжками та продажем автомобілів, 
дитячою порнографією, торгівлею людьми, торгів-
лею радіоактивними субстанціями та пов’язаними 
з цими видами злочинної діяльності відмиваннями 
грошей. Науковці і практики вважають, що вказані 
сфери злочинної діяльності відповідають у пере-
важній частині тим, що відносяться до організова-
ної злочинності.

На наш погляд, вказаний досвід роботи Євро-
полу може бути позитивно використаний у роботі 
вітчизняних органів внутрішніх справ: з перене-
сенням пріоритету не на наказові повноваження 
та підпорядковані обов’язки, а на командне, рівно-
правне співробітництво, яке підлягає регулярному 
звітуванню з метою узагальнення та здійснення 
аналітичної роботи. Слід наголосити також, що 
введення та апробація нових методів та техніки 
протидії організованій злочинності на рівні Євро-
полу матиме ефективне значення для вітчизняних 
органів внутрішніх справ, митниці, прикордонної 
служби. Методи, що їх застосовують країни ЄС з 
метою протидії організованій злочинності, оче-
видно, повинні бути адаптовані правоохоронними 
органами України. Тим більше, що такі вимоги ви-
суваються до потенційних держав-кандидатів на 
вступ до ЄС. Так, ті країни, які отримали членство 
у ЄС з 2004 p., підписали Попередній пакт щодо 
організованої злочинності ще у 1998 р. і прийняли 
політику ЄС у цій сфері шляхом визнання законо-
давства цієї міжнародної організації у сфері проти-
дії організованій злочинності.

Європол вже має певну успішну історію взаємин 
з українськими структурами, зокрема з Міністер-
ством внутрішніх справ. МВС України та Європол 
досягнули домовленості про співробітництво в 
сфері боротьби з організованою злочинністю. По-
ступово рівень співробітництва змінюється у по-
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зитивному аспекті. Подальше активне співробітни-
цтво сприятиме не тільки боротьбі з міжнародною 
злочинністю, але і буде практичною реалізацією 
євроінтеграційної політики України. У випадку 
співпраці із Європолом Україна вирішить ряд про-
блем пов’язаних із розслідуванням злочинів, серед 
очікуваних заходів звернемо увагу на забезпечення 
Європолу за їх власною ініціативою інформацією та 
розшуковими даними, необхідними для виконання 
його завдань, надання відповідей на запити Євро-
полу щодо інформації, розшукових даних чи порад, 
підтримка оновлень інформації чи розшукових да-
них, оцінка інформації чи розшукових даних згідно 
з національним законодавством для компетентних 
органів та передача їм цих матеріалів, надсилання 
запитів про поради, інформацію, розшукові дані та 
аналітичні матеріали до Європолу, забезпечення Єв-
рополу інформацією для її наступного зберігання у 
комп’ютеризованих системах, забезпечення відпо-
відності законодавству обміну інформацією з Євро-
полом у кожному випадку [10, с. 270]

Отже, Україні співробітництво з Європолом 
надасть безліч суттєвих переваг, першою з яких 
є доступ до баз даних Європолу. Ці бази даних 
містять інформацію з діяльності транскордонних 
злочинних угруповань на території країн ЄЄ і є 
більш повними, ніж аналогічні бази Інтерполу. Пе-
редбачається, що строки встановлення місцезна-
ходження розшукуваних осіб, які перебувають на 
території країн Євросоюзу, значно скоротяться. Ще 
однією перевагою є надання можливості обміну 
персональними даними з конкретних криміналь-
них справ із країнами ЄЄ. Перевагою такого обміну 
стане зменшення строків обробки інформації після 
підписання відповідної оперативної угоди.

Співробітництво також сприятиме проведен-
ню спільних заходів щодо запобігання діяльності 
транснаціональних злочинних угруповань, які за-
ймаються контрабандою наркотиків, виготовлен-
ням фальшивих євро й іншими небезпечними вида-
ми злочинної діяльності. Європол виступає в таких 
заходах координатором, а також фінансує їхнє про-
ведення. Крім того, актуальним за такої кооперації 
стає приєднання України як спостерігача до про-
екту САRУN, який передбачає створення міжна-
родної мережі з обміну інформацією з метою вилу-
чення і конфіскації активів, отриманих злочинним 
шляхом, у рамках боротьби з відмиванням грошей. 
Наша держава одержить можливість доступу до 
інформації про нерухомість і активи, що належать 
особам, підозрюваним у відмиванні злочинних до-
ходів [10, с. 270]

У випадку плідної та активної співпраці у не-
далекому майбутньому буде створена мережа 
контактів для швидкого обміну інформацією про 
взаємну правову допомогу та співробітництво в 
сфері судочинства, буде скоординована процедура 
стосовно транскордонної злочинності, створена 
база для збору доказів, надання спеціалізованої 
допомоги. Основні позиції визначатимуться Укра-
їною. Зв’язки встановлюватимуться українськими 
судовими органами з відповідними органами кра-

їн-членів. Крім того, згідно Плану дій Європей-
ського Союзу в галузі юстиції та внутрішніх справ 
необхідно провести популяризацію принципів кра-
щого управління шляхом: внесення змін та допо-
внень до законодавчої процедури з метою зробити 
її більш ефективною, сучасною та відповідною 
європейським стандартам, посилення ролі держав-
них інституцій, зміцнення міжгалузевого співро-
бітництва та обміну даними, здійснення реформи 
громадських служб з метою використання більш 
комплексних, адекватних та сучасних заходів [1].

Доречно акцентувати увагу на те, що поле ді-
яльності Європолу з кожним роком розширюєть-
ся через вступ до ЄС нових країн. Цей фактор, як 
відзначає І. А. Хохлов, посилює значення Євро-
полу в загальній мережі європейської безпеки [8, 
с. 42]. Для досягнення зазначеної мети Європол 
працює в таких напрямках (ч. 1 ст. 3 Конвенції): 
забезпечення обміну інформацією, що становить 
оперативний інтерес, між країнами -членами ЄС, 
здійснення аналізу, зіставлення та збирання спеці-
альної розвідувальної інформації про протиправну 
діяльність осіб, повідомлення компетентним наці-
ональним органам держав – учасниць ЄС (поліцію, 
органи державної безпеки) інформації про злочи-
ни, сприяння проведенню спеціальних досліджень 
у державах – членах ЄС, прискорення обробки 
інформації, що становить оперативний інтерес, 
національними компетентними органами, підтри-
мання комп’ютеризованої системи зібраної інфор-
мації, що містить дані про осіб, які підозрюються у 
вчиненні злочинів на території держав ЄС або які 
переховуються від слідства і суду. Європол остан-
нім часом ініціював також масштабну кампанію 
щодо активізації досліджень з проблем протидії 
організованій злочинності й уніфікації в країнах-
членах Європейського Союзу норм кримінального 
та кримінально-процесуального права. Отже, Єв-
рополу відведена роль інформаційно-довідкового 
центру координації боротьби з транснаціональною 
злочинністю на регіональному рівні і забезпечен-
ня внутрішньої безпеки країн-членів ЄС в умовах 
форсованої економічної та політичної інтеграції. 
Він сприймається виключно як поліцейська інфор-
маційна установа, уповноважена надавати право-
охоронним органам оперативну технічну чи іншу 
поліцейську інформацію [10, с. 270]

Взаємодія поліції різних країн, як частина 
співробітництва держав у боротьбі зі злочинніс-
тю, може розвиватися тільки при неухильному 
дотриманні загальних принципів міжнародного 
права, а насамперед принципів співробітництва, 
невтручання у внутрішні справи, а також одного з 
головних принципів, що об’єднали країни світової 
спільноти в боротьбі зі злочинністю – забезпечення 
невідворотності відповідальності за скоєне проти-
правне діяння. 

висновок. На нашу думку, для успішної бо-
ротьби зі злочинністю державам необхідно: 
створити умови щодо більш цілеспрямованого, 
масштабного й ефективного проведення спільних 
оперативно-профілактичних заходів і спеціальних 
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операцій щодо боротьби зі злочинністю, вживати 
заходів з попередження розширення впливу між-
народної злочинності в тому або іншому регіоні, 
а також продовжувати сприяти впровадженню в 
життя регіональних стратегій, зміцнювати заходи з 
надання технічної допомоги країнам, що розвива-
ються, та країнам, які знаходяться на етапі станов-
лення (на їх прохання), допомагати у розширенні 
потенціалу їх правоохоронних і судових систем, а 
також забезпечувати потрібну координацію заходів 
у двосторонньому та багатосторонньому співробіт-
ництві, з тим щоб виключити повне або часткове 
дублювання допомоги, здійснювати збір, аналіз та 
обмін інформацією про злочинні організації і про 
відповідну діяльність з урахуванням діяльності ін-
ших відповідних міжурядових організацій та ство-
рити єдину автоматизовану інформаційну систему 
міждержавної телекомунікаційної мережі право-
охоронних органів.

Додамо, що Європол із самого початку своєї 
діяльності був орієнтований на розробку різнома-
нітних аналітичних проектів по протидії різним 
видам злочинів. Вітчизняні правоохоронні органи 
одержать доступ до даних проектів і до результатів 
їхньої розробки. Отже, слід сподіватися, що зв’язок 
вітчизняних правоохоронних органів з Європей-
ським поліцейським управлінням стане тіснішим 

і взаємовигідним, дозволить наповнити процеси 
євроінтеграції конкретним змістом і підняти їх на 
більш високий якісний рівень.

Таким чином, Європейська поліцейська орга-
нізація – правоохоронна організація Європейсько-
го союзу, основна мета якої полягає у підвищенні 
ефективності взаємодії компетентних органів кра-
їн-членів ЄС у сфері боротьби з міжнародною ор-
ганізованою злочинністю. Крім того, пріоритетні 
для Європейського поліцейського управління зло-
чини проти особистості, фінансові злочини і кібер 
злочину. Європол береться за такі справи, якщо в 
них замішані організовані кримінальні структури і 
якщо ці злочини зачіпають інтереси двох і більше 
держав-членів Союзу. Під контролем і під юридич-
ну відповідальність зацікавлених держав Європол 
забезпечує експертизу і технічну підтримку розслі-
дувань і поліцейських операцій, які виконуються в 
межах ЄС. 

Європол, крім того, сприяє розвитку аналітич-
них поліцейських підрозділів та гармонізації мето-
дів ведення слідства в державах-членах Союзу . 

Сподіваємося, що плідна співпраця у протидії 
злочинній діяльності дасть поштовх для подальшої 
активізації відносин у всіх сферах з метою вирі-
шити проблему транскордонних злочинів, адже ця 
проблема є не тільки юридичною, а й соціальною.
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Тероризм і інші, суспільно небезпечні за свої-
ми формами прояви екстремізму, що формують-
ся на різній ідейно-політичній платформі, стали 
повсякденною реальністю для всього світового 
співтовариства. Сьогодні важко знайти державу, 
керівництво і населення якої могли б вважати себе 
застрахованими від вилазок терористів.

Крім власне терористичних проявів серйозну 
загрозу для стабільності та еволюційного демокра-
тичного розвитку окремих держав і міжнародного 
співтовариства в цілому є інспірація масштабних 
антиконституційних процесів, що формуються на 
основі націоналізму, сепаратизму, релігійного, со-
ціального і політичного екстремізму. Дослідження 
нормативних актів, в яких закріплені основні на-
прямки міжнародного співробітництва в бороть-
бі з міжнародним тоероризмом, ефективність їх 
впливу на цю боротьбу являє собою, на наш по-
гляд, важливий напрямок удосконалення заходів 
запобігання і попередження проявам екстремізму 
в подальшому.

Дослідження з проблем боротьби з терориз-
мом торкаються правових, політичних, соціальних, 
психологічних та інших аспектів даного явища. 
Питання боротьби з тероризмом, в тому числі і 
міжнародне співробітництво в боротьбі з ним роз-
глядалось в роботах таких вчених, як – Ю.А. Іва-
нов, Л.А. Моджорян, Є.Г. Ляхов, Т.С. Бояр-Созо-
нович, У.Р. Латипов, Л.Н. Галєнська, І.П. Бліщенко, 
І.І. Карпець, А.В. Змієвський, В.П. Панов, В.Н. Ку-
дрявцев, Ю.М. Антонян, Дж. Ламберт, Г. Вордлоу, 
У. Сломансон, В.Ф. Антипенко, В.П. Ємельянов, 
В.В. Крутов, С.А. Зелинський, К.Н. Салімов, В.В. 

Лунєєв, І.І. Лукашук, А.В. Нумов, П.Д. Біленчук, 
С.Є. Єркешов, А.В. Кофанов, С.І. Цветков та інш.

Дослідження в цій сфері ґрунтуються на аналізі 
міжнародних правових актів і досвіду окремих країн 
і міжнародних організацій в боротьбі з тероризмом.

Метою статті є визначення і систематизація 
міжнародних інструментів і документів, які визна-
чають основні напрямки боротьби з терроризмом, 
окреслення існуючих проблем та можливих шляхів 
їх вирішення.

Для досягнення зазначеної мети застосовували-
ся такі загальновизнані в правовій науці методи як 
метод аналізу, метод порівняння, метод системати-
зації і інші.

Світова спільнота наприкінці 60-х-початку 70-х 
рр. було поставлена перед необхідністю активізу-
вати протидію актами міжнародного тероризму. 
Розширилися географічні рамки терористичної 
активності. Як природна реакція – активізувалося 
співробітництво держав у боротьбі з тероризмом. 
На тлі загального накопиченого значного масиву 
законотворчої і практичної роботи в даній області 
назріла необхідність її узагальнення та аналізу че-
рез призму можливого творчого використання при 
виробленні міжнародної та національної концепцій 
боротьби з тероризмом.

В цілому, аналізуючи наявну практику зусиль 
світової спільноти у питаннях протидії актам те-
рору, на нашу думку можна виділити чотири рівня 
цієї боротьби: загальносвітовий рівень, під егідою 
ООН, рівень Європи, під егідою Ради Європи, зу-
силля держав «великої вісімки» і міжнародне спів-
робітництво країн СНД.

МіжнАродне СпівтовАриСтво в боротьбі З терориЗМоМ

філонов о. в.,
кандидат юридичних наук,

декан факультету права,
Донецький юридичний інститут МВС України

Стаття присвячена визначенню та науковому аналізу основих нормативних міжнародних документів та напрямків 
діяльності основних міжнародних інститутів в боротьбі з тероризмом. В статті приведена систематизація основних між-
народних документів і організацій по боротьбі з тероризмом за територіальною ознакою, надана їх загальна характерис-
тика, визначені основні проблеми міжнародної співпраці в протидії тероризму та наявні шляхи їх подолання.

Ключові слова: тероризм, міжнародний тероризм, конвенція, угода, міжнародна організація, договір.

Статья посвящена определению и научному анализу основных международных нормативных документов и направ-
лений деятельности основных международных институтов в борьбе с терроризмом. В статье приведена систематизация 
основных международных документов и организаций по борьбе с терроризмом по территориальному признаку, дана их 
общая характеристика, определены основные проблемы международного сотрудничества в противодействии террориз-
му и имеющиеся пути их преодоления.

Ключевые слова: терроризм, международный терроризм, конвенция, соглашение, международная организация, 
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The article is devoted to definition and scientific analysis of the basic international normative documents and activities of the 
main international institutions in the fight against terrorism. In the article the systematization of the main international instruments 
and organizations to combat terrorism on a territorial basis, given their General characteristics, identified the main problems of 
international cooperation in countering terrorism and the ways of their overcoming.

Key words: terrorism, international terrorism, Convention, agreement, international organization, contract.
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В основі загальносвітової співпраці в боротьбі 
з тероризмом лежить ряд універсальних міжнарод-
них угод, які були прийняті в рамках ООН. Серед 
них вирізняють 16 основних:

- Конвенція про злочини та деякі інші акти, які 
здійснюються на борту повітряних суден 1963 року 
(«Токійська конвенція»).

- Конвенція про боротьбу з незаконним захо-
пленням повітряних суден 1970 року («Гаазька 
конвенція»).

- Конвенція про боротьбу з незаконними акта-
ми, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 
1971 року («Монреальська конвенція»)

- Конвенція про запобігання і покарання злочи-
нів проти осіб, які користуються міжнародним за-
хистом, зокрема дипломатичних агентів 1973 року.

- Міжнародна конвенція про боротьбу з захо-
пленням заручників 1979 року.

- Конвенція про фізичний захист ядерного мате-
ріалу 1980 року.

- Поправки до Конвенції про фізичний захист 
ядерного матеріалу.

- Протокол про боротьбу з незаконними актами 
насильства в аеропортах, які обслуговують міжна-
родну цивільну авіацію 1988 року.

- Конвенція про боротьбу з незаконними акта-
ми, спрямованими проти безпеки морського судно-
плавства 1988 року.

- Протокол 2005 року до Конвенції про бороть-
бу з незаконними актами, спрямованими проти без-
пеки морського судноплавства.

- Протокол про боротьбу з незаконними актами, 
спрямованими проти безпеки стаціонарних плат-
форм, розташованих на континентальному шельфі 
1998 року.

- Протокол 2005 року до Протоколу про бороть-
бу з незаконними актами, спрямованими проти 
безпеки стаціонарних платформ, розташованих на 
континентальному шельфі.

- Конвенція про маркування пластичних вибу-
хових речовин в цілях їх виявлення 1991 року.

- Міжнародна Конвенція про боротьбу з бомбо-
вим тероризмом 1997 року.

- Міжнародна Конвенція про боротьбу з фінан-
суванням тероризму 1999 року.

- Міжнародна Конвенція про боротьбу з актами 
ядерного тероризму 2005 року.

Декларація та Програма дій, прийнята на Всес-
вітній конференції ООН з прав людини 25 черв-
ня 1993 р. у Відні, визначила, що акти, методи і 
практика тероризму в усіх його формах і проявах 
є діяльністю, яка спрямована на знищення прав, 
основних свобод і демократії, створює загрозу те-
риторіальній цілісності та безпеки держав і деста-
білізує законні уряду [1].

У продовження цих тез на 49-й сесії Генераль-
ної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй (1994) 
прийнята Декларація про заходи з ліквідації між-
народного тероризму [2].

В даний час створено достатньо складна і роз-
галужена антитерористична структура під егідою 
Організації Об’єднаних Націй.

Особливу роль грає Контртерористичний комі-
тет (КТК) Ради Безпеки (РБ) ООН, створений від-
повідно до резолюції Ради Безпеки № 1373 від 28 
вересня 2001 року.

Згідно з резолюцією Ради Безпеки № 1267 
(1999р.) був заснований Комітет з санкцій відносно 
«Аль-Каєди» і руху «Талібан».

Проведений аналіз ролі Ради Безпеки ООН у 
боротьбі з міжнародним тероризмом дозволяє зро-
бити певні висновки:

- 28 вересня 2001р. РБ ООН прийняла широко-
масштабну, всеосяжну антитерористичну резолю-
цію, в якій вказані конкретні кроки і головні на-
прямки в боротьбі з міжнародним тероризмом;

- РБ ООН ухвалила, що всі держави не пови-
нні допускати, щоб ті, хто фінансує, планує, сприяє 
або здійснює терористичні акти, використовували 
їх територію проти інших країн і громадян;

- до держав був звернений заклик обмінюватися 
інформацією і надавати відомості для раннього по-
передження про можливі терористичні акти;

- сучасне міжнародне право дає основу не тіль-
ки для боротьби зі злочинами, але і для залучення 
відповідальних за них осіб, хоча в даний час поки 
немає всеосяжного визначення тероризму;

- у грудні 2001р. РБ ООН була прийнята декла-
рація про глобальні зусилля в боротьбі з терориз-
мом [3];

- у січні 2002р. РБ ООН одноголосно схвалила 
нову антитерористичну резолюцію 1390, яка жор-
стко засудила талібів за надання території Афга-
ністану в якості бази для експорту тероризму «аль-
каїдою» і іншими терористичними групами [4];

- створення нових міжнародних механізмів і ре-
жимів, що поєднують в собі елементи колективної 
безпеки і безпеки на основі співпраці [5].

Аналізуючи міжнародне співробітництво в бо-
ротьбі з тероризмом в рамках Європейського Сою-
зу слід відзначити, що під егідою Ради Європи були 
створені інструменти боротьби з тероризмом і роз-
роблені і прийняті наступні нормативні документи:

- Європейська конвенція про ліквідацію теро-
ризму (СЕД № 90) і Протокол з поправками (СЕД 
№190);

- Європейська конвенція про екстрадицію (СЕД 
№24) і перший і другий Додаткові протоколи (СЕД 
№86 та 98);

- Європейська конвенція про надання судової 
взаємодопомоги по кримінальних справах (СЕД 
№30) і перший і другий Протоколи (СЕД №99 та 
182);

- Європейська конвенція про передачу судових 
матеріалів (СЕД №73);

- Європейська конвенція про компенсації жерт-
вам злочинів із застосуванням насильства (СЕД 
№116);

- Європейська конвенція про відмивання гро-
шей, пошук, арешт та конфіскацію доходів від зло-
чинної діяльності (СЕД №141);

- Європейська конвенція про кібер – злочин-
ність (СЕД №185) і Додатковий протокол щодо су-
дового переслідування актів расистського і ксено-
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фобного характеру, які здійснюються за допомогою 
комп’ютерних систем (СЕД №189).

Комітет Міністрів Ради Європи як інструмент 
боротьби з тероризмом на своєму рівні прийняв 
такі документи, як:

- Декларація про тероризм (1978);
- Тристороння декларація про терористичні 

акти (1986);
- Резолюція про міжнародний тероризм;
- Рекомендація про міжнародне співробітни-

цтво в галузі переслідування терористичних актів 
і покарання за них, а також Меморандум;

- Рекомендація (2001) про основні принципи в 
боротьбі з організованою злочинністю;

- Декларація про боротьбу з міжнародним теро-
ризмом (2001);

- Основні принципи в області прав людини і те-
роризму (2002);

На підставі доповідей депутатів з питань проти-
дії тероризму Парламентська Асамблея Ради Євро-
пи прийняла відповідні Рекомендації та Резолюції 
серед яких можна назвати:

- Рекомендації 684 (1972) і 703 (1973) про між-
народний тероризм;

- Рекомендація 852 (1979) про тероризм в Єв-
ропі;

- Рекомендація 916 (1981) про Конференції про 
захист демократії проти тероризму в Європі – За-
вдання і проблеми;

- Рекомендації 941 (1982) і 982 (1984) про за-
хист демократії проти тероризму в Європі;

- Рекомендація 1024 (1986) і Резолюція 863 
(1986) про протидію з боку Європи міжнародному 
тероризму;

- Рекомендація 1170 (1991) про посилення Єв-
ропейської конвенції про ліквідацію тероризму;

- Рекомендація 1199 (1992) про боротьбу з між-
народним тероризмом у Європі;

- Резолюція 1132 (1997) про організацію парла-
ментської конференції для зміцнення демократич-
них систем в Європі і співпраці в боротьбі з теро-
ризмом;

- Рекомендація 1426 (1999) і Директива № 555 
(1999) про європейські демократичні країни перед 
обличчям тероризму;

- Рекомендація 1534 (2001) і Резолюція 1258 
(2001) про європейскі демократичні країни перед 
лицем тероризму;

- Рекомендація 1550 (2002) і Резолюція 1271 
(2002) про боротьбу з тероризмом і дотримання 
прав людини;

- Рекомендація 1549 (2002) про повітряний 
транспорт і тероризм: яким чином посилити без-
пеку?;

- Рекомендація 1584 (2002) про необхідність по-
силення міжнародного співробітництва для нейтра-
лізації коштів, що виділяються на терористичні цілі;

- Рекомендація 1644 (2004) про тероризм як за-
грозу демократії [6].

Окремий внесок в міжнародну діяльність із по-
передження тероризму внесли держави «великої 
вісімки».

Міністри країн «великої вісімки» на нараді з 
боротьби з тероризмом (Париж, 30 липня 1996 р.) 
прийняли підсумковий документ, в якому заявили 
про свою рішучість приділяти першорядну увагу 
боротьбі з тероризмом, зробили огляд нових тен-
денцій розвитку тероризму в світі, та представили 
список з 25 заходів по боротьбі з тероризмом [7].

Багатостороннє і двостороннє співробітництво 
передбачається розвивати в міжнародно – право-
вий і оперативної площинах. Перша охоплює, зо-
крема, зближення національних законодавств в об-
ласті видачі злочинців та надання притулку.

Країни «великої вісімки» вирішили також пере-
шкоджати руху капіталів, за допомогою яких фі-
нансується терористична діяльність.

Успіх боротьби з тероризмом безпосеред-
ньо залежить від реальної оперативної співпраці 
між спецслужбами. Учасники наради дійшли до 
усвідомлення того, що міжнародна злочинність 
об’єдналася набагато раніше, ніж їх правоохорон-
ні органи, тому держави повинні проаналізувати 
своє законодавство, що стосується кримінальних 
злочинів, визначити центральний орган, структу-
ра якого повинна відповідати завданням швидкої 
передачі запитів про скоєні і підготовлювані те-
ракти [7, с. 116-124.].

Протидію тероризму в рамках СНД поставле-
но на правову основу: укладено Договір про спів-
робітництво держав – учасників СНД в боротьбі з 
тероризмом.

1 червня 2000 року на саміті СНД у Москві було 
ухвалено рішення про створення Антитерористич-
ного центру (АТЦ) держав – учасників СНД. Це 
рішення підписали глави всіх країн – членів Спів-
дружності, крім Туркменії.

Згідно з Положенням про АТЦ СНД в числі 
покладених на нього функцій значиться участь у 
підготовці модельних законодавчих актів, норма-
тивних документів, міжнародних договорів, які 
зачіпають питання боротьби з міжнародним теро-
ризмом та іншими проявами екстремізму, а також 
участь у розробці міждержавних програм держав-
учасників СНД по боротьбі з міжнародним теро-
ризмом та іншими проявами екстремізму.

15 травня 1992 року в Ташкенті главами шес-
ти держав – учасників СНД – Вірменії, Казахста-
ну, Киргизії, Росії, Таджикистану, Узбекистану був 
підписаний Договір про колективну безпеку (ДКБ).

25 травня 2001 року на сесії в Єревані Рада ко-
лективної безпеки затвердила Положення про Ко-
лективні сили швидкого розгортання (CSIS) Цен-
трально-азіатського регіону колективної безпеки, 
Положення про орган управління CSIS, Протокол 
про склад і дислокації національних формувань 
(контингентів CSIS) і Протокол про порядок фор-
мування і функціонування сил і засобів системи 
колективної безпеки.

З січня 2004 року функціонує в якості повно-
цінної міжнародної організації Шанхайська Орга-
нізація Співпраці (ШОС), куди входять Казахстан, 
Киргизія, КНР, Російська Федерація, Таджикистан 
і Узбекистан. [8]
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Формування «всеосяжного підходу» до органі-
зації боротьби з тероризмом – процес украй склад-
ний, він повинен враховувати величезну кількість 
факторів, що часто суперечать один одному.

Проблема полягає в тому, що наслідки будь-
якого акта міжнародного тероризму, який завжди 
має політичну мотивацію і політичні цілі, оціню-
ються кожною державою через призму власних на-
ціональних інтересів, які у різних держав не тільки 
не збігаються, але і можуть діаметрально протисто-
яти один одному [9].

В даний час Міжнародна антитерористична 
коаліція стикається з серйозними концептуальни-
ми і організаційними труднощами. По-перше, до 
цих пір не вдалося сформулювати визначення між-
народного тероризму, яке було б політично при-
йнятним для провідних держав. По-друге, відсутня 
єдність думок щодо природи міжнародного теро-
ризму. Тому в сучасній системі міжнародних від-
носин відсутній ефективний антитерористичний 
режим [8].

Структура сучасної системи міжнародних від-
носин, норми міжнародного права, зусилля між-
народних організацій спрямовані на запобігання 
міждержавним конфліктам, а не конфліктам, учас-
никами яких є недержавні суб’єкти, у тому числі 
і міжнародний тероризм. Міжнародне співтовари-
ство виявилося не готовим до такого повороту по-
дій. Серйозні зміни зазнав і сам тероризм [8].

Політики і фахівці вказують на певні недоліки 
в боротьбі ООН проти тероризму, найбільший з 

яких – нездатність Організації Об’єднаних Націй 
дати правове визначення поняття «тероризм». У 
цих умовах міжнародне співтовариство пішло по 
шляху криміналізації окремих проявів тероризму, 
в чому досягла чималих успіхів.

Має місце дублювання розрізнених програм 
між собою і потрібно ще багато чого зробити для 
їх узгодження.

Досі західноєвропейські країни і США не ство-
рили ніяких спільних антитерористичних органів, 
у тому числі і у форматі НАТО.

Однак, свідченням прагнення Європи і США 
виробити загальні підходи до проблеми міжнарод-
ного тероризму стала Декларація про боротьбу з 
тероризмом, прийнята на саміті США і ЄС у Шен-
ноні (26 червня 2004 року).

Об’єднана Європа погодилася, що тероризм є 
найбільшим викликом міжнародної безпеки. Спо-
лучені Штати погодилися, що це зло може бути 
розтрощене лише при опорі на багатосторонні ін-
ститути і міжнародне право [5].

Питання міжнародного співробітництва в бо-
ротьбі з тероризмом потребує подальшого дослі-
дження у багатьох аспектах, зокрема, в розробці 
універсального визначення поняття «тероризм»; 
у визначенні дієвих заходів міжнародного співро-
бітництва як в рамках міждержавного співробіт-
ництва, так і в межах створених міжнародних ор-
ганізацій з урахуванням розвитку форм і методів 
терористичної діяльності; в систематизації міжна-
родних актів з метою усунення дублювання.
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Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

У статті розкриваються актуальні питання принципів управління вищим навчальним закладом, зокрема приділена 
особлива увага таким важливим принципам як автономія та самоврядування. Досліджено правовий аспект вказаних 
принципів управління, а також надані рекомендації щодо внесення відповідних змін в чинне законодавство України. 

Ключові слова: автономія, самоврядування, управління, вищий навчальний заклад, законодавство.

В статье раскрываются актуальные вопросы принципов управления высшим учебным заведением, а именно основ-
ное внимание сконцентрировано на таких важных принципах как автономия и самоуправление. Исследовано правовой 
аспект указанных принципов, а так же даны рекомендации о внесении соответствующих изменений в действующее 
законодательство Украины.

Ключевые слова: автономия, самоуправление, управление, высшие учебное заведение, законодательство. 

The article deals with current issues of the principles of higher education institution, in particular, special attention is paid 
to such important principles as autonomy and self-government. Made recommendations for relevant changes in the current 
legislation of Ukraine.

Key words: autonomy, self-management, higher education, law.

Проблеми автономії та самоврядування вищих 
навчальних закладів в Україні були актуальними 
завжди, але їх змістовне наповнення еволюціонува-
ло. Відповіді зміни відбувалися й в законодавстві, 
яке регулювало основні принципи управління ви-
щим навчальним закладом. 

Дослідження основних тенденцій та проблем у 
сфері управління вищою освітою на різних етапах 
дозволяє дійти науково обґрунтованих висновків, 
важливих як для розуміння процесів еволюції вка-
заних відносин, так і для визначення основних на-
прямків удосконалення чинного законодавства. 

Окремі питання принципів управління вищим 
навчальним закладом були об’єктами наукових до-
сліджень провідних науковців в сфері управління 
та права., зокрема: Білий Л. Г., Ганіткевич Я., Дер-
кач І. О., Демченко О.М., Жорнова О.І., Зеленська 
Л.Д., Кириченко О., Клименюк М.М., Лясковський 
В.П., Огаренко В.М., Польшаков В. І., Савченко 
С.О., Червякова О.В.

Як вірно підкреслює Я. Ганіткевич, автономія 
університетів є однією з найстаріших форм само-
врядування, яка ще від часів середньовіччя сприяла 
перетворенню їх у найбільш вагомі чинники сус-
пільного наукового прогресу. [1; с.119]

В цьому контексті важливо згадати про Вели-
ку Хартію Університетів, так звану «Magna Charta 
Universitatum», що була підписана багатьма ректо-
рами європейських університетів в 1988 році в Бо-

лоньї, і головною метою якої є закріплення фунда-
ментальних цінностей і принципів університетів, 
зокрема інституційної автономії та академічних 
свобод.

Більшість українських університетів приєд-
налися до Великої хартії, а тому задекларували 
керуватися в своїй діяльності її основними прин-
ципами. Ректори, що підписалися від імені своїх 
університетів взяли на себе зобов’язання зробити 
все від них залежне для того, щоб кожна держава, а 
також зацікавлені наднаціональні організації фор-
мували свою політику, спираючись на положення 
цієї Великої хартії, що виражає одностайне бажан-
ня університетів, вільно визначене та проголошене.

Хартія закріпила чотири основні принципи: 
по-перше, університет – самостійна установа в 
суспільствах із різною організацією, по-друге, Ви-
кладання та дослідницька робота в університетах 
мають бути неподільні, по-третє, Свобода в до-
слідницькій і викладацькій діяльності є основним 
принципом університетського життя, і нарешті, 
університет є хранителем традицій європейського 
гуманізму. [2]

На сьогодні Законом України «Про вищу осві-
ту» закріплено, що управління вищим навчальним 
закладом згідно ст.29 Закону здійснюється на осно-
ві принципів:

1) Автономії та самоврядування;
2)  Розмежування прав, повноважень та відпові-
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дальності власника (власників), органів управління 
вищою освітою, керівництва вищого навчального 
закладу та його структурних підрозділів;

3) Поєднання колегіальних та єдиноначальних 
засад;

4) Незалежності від політичних партій, громад-
ських та релігійних організацій. 

 При цьому такі принципи як автономія та са-
моврядування реалізуються відповідно до чинного 
законодавства України і передбачають: 

а) визначати форми навчання, форми та види 
організації навчального процесу; приймати на ро-
боту педагогічних, науково-педагогічних та інших 
працівників; надавати додаткові освітні послуги; 

б) самостійно розробляти та запроваджувати 
власні програми наукової і науково-виробничої 
діяльності; створювати у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України, інститути, коледжі, 
технікуми, факультети, відділення, філії, навчаль-
ні, методичні, наукові, науково-дослідні центри та 
лабораторії, конструкторські та конструкторсько-
технологічні бюро, територіально відокремлені та 
інші структурні підрозділи;

в) здійснювати видавничу діяльність, розвивати 
власну поліграфічну базу;

г) на підставі відповідних угод провадити 
спільну діяльність з іншими вищими навчальними 
закладами, підприємствами, установами та органі-
заціями;

д) брати участь у роботі міжнародних організа-
цій; 

е) запроваджувати власну символіку та атрибу-
тику;

є) звертатися з ініціативою до органів управ-
ління вищою освітою про внесення змін до чинних 
або розроблення нових нормативно-правових актів 
у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі 
над проектами щодо їх удосконалення; 

ж) користуватися земельними ділянками в по-
рядку, встановленому Земельним кодексом України.

Зараз в царині науки, а також широко в засо-
бах масової інформації, обговорюються зміни до 
чинного законодавства про вищу освіту, зокрема 
пропонується розширити автономії вищих на-
вчальних закладів. Так, в ступній частині Проекту 
Закону України «Про вищу освіту» №1187-2 від 
21.01.2013 року наголошується, що автономія ви-
щого навчального закладу зумовлює необхідність 
такої самоорганізації та саморегуляції, яка була б 
відкритою до критики, служила б громадському ін-
тересові, напрацюванню істини стосовно викликів 
перед державою і суспільством, відбувалася б про-
зоро та публічно. Держава, будучи зацікавленою в 
існуванні таких центрів незалежної думки створює 
умови для їх існування і розвитку.

Цікавим документом, який хоча і не має юри-
дично значущого статусу, але відображає наміри і 
волю українських університетів, є Хартія Універ-
ситетів України «Академічні свободи, університет-
ська автономія та освіта». [3, с.5] 

Так, в Хартії під університетською автономією 
мається на увазі «форма встановлення та повсяк-

часного досягнення академічних свобод, що визна-
чається як необхідна ступінь незалежності універ-
ситету:

- у правоздатності вирішувати завдання розви-
тку особистості, суспільства;

- від зовнішнього втручання (від держави та ін-
ших суспільних сил) приймати рішення стосовно 
внутрішньої організації та управління, розподілу 
фінансових ресурсів та генерування доходів, адмі-
ністрування і встановлення власної лінії поведінки 
(місії) у сфері освіти, науково-дослідної роботи, 
викладання й інших пов’язаних із цим видах діяль-
ності».

У пункті 3.8 цього документу Університети за-
кликають уряд «визнати принципи університет-
ської автономії, що підкріплює їх різноманітні мі-
сії, у тому числі:

- академічної автономії (навчальні плани, про-
грами та наукові дослідження);

- фінансової автономії (виділення бюджету єди-
ною сумою);

- організаційної автономії (організаційна струк-
тура університетів);

- автономії в області кадрової політики (найм, 
заробітна плата та просування по службі)».

Необхідність розширення автономії україн-
ських ВНЗ не викликає сумнівів ні у державних 
структур, ні у громадськості. 

Ініціативи щодо подальшого реформування 
системи вищої освіти передбачають право уні-
верситету встановлювати власні навчальні про-
грами і цілі (змістовна автономія); право уні-
верситету визначати способи досягнення раніше 
встановлених пріоритетів, які визначені як час-
тина національної політики (процедурна автоно-
мія); право закладів вищої освіти визначати влас-
ну академічну структуру (органічна автономія). 
Проте гострі дискусії в суспільстві точаться на-
вколо конкретних формату та змісту очікуваних 
перетворень. [4]

На нашу думку важливо, рухатися в напрямку 
децентралізації та демократизації устрою усеред-
ині самих університетів, а саме: 

- зробити контроль за якістю освіти та визна-
чення її змісту незалежними від міністерства; 

- наближати вищу освіту до принципів Болон-
ського процесу, зокрема встановлюючи гарантії 
академічної мобільності та вибору предметів сту-
дентами, а також спрощуючи процедуру нострифі-
кації дипломів та вчених ступенів.

- надати більші повноваження Наглядовій та 
Вченим радам, посилюючи відповідальність ректо-
ра перед ними, а не перед міністерством. 

- обмежити максимальне навчальне наванта-
ження викладача 600 годинами, таким чином, для 
отримання однієї ставки викладачам необхідно 
буде читати менше курсів, що створить сприятли-
віші умови для науково-дослідницької роботи ви-
кладачів. 

При цьому як вірно наголошується в Дослі-
дженні Центру дослідження суспільства «Порів-
няння законопроектів про вищу освіту»: однак аби 
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це зниження чинного максимального навантажен-
ня дійсно подіяло, потрібно дві умови: збільшення 
видатків та збереження кредиту ЄКТС у розмірі 
36 годин. Проте остання норма зберігає надмірне 
навантаження на студентів (а воно зараз є найбіль-
шим у Європі).» [5]

- ліквідувати максимально допустиме навчаль-
не навантаження викладачів взагалі. І хоча націо-
нальні університети отримують можливість само-
стійно нормувати види навчального навантаження 
подібно до того, як це зараз відбувається з методич-
ним, науковим та організаційним, немає гарантій, 

що ці нормування будуть реалізовані в інтересах 
викладачів.

Замість висновків, важливо підкреслити, що з 
метою поліпшення якості вищої освіти в Україні, а 
також задля задоволення потреб національної еко-
номіки, в управлінні вищими навчальними закла-
дами варто зосередитися на створенні оптимально-
го балансу автономії та державного регулювання. 
При цьому не потрібно забувати, що «управління» 
за своєю суттю має зводитися до створення умов 
реалізації громадянами їх прав і свобод, але жод-
ним чином не бути мірилом останніх. 
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