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РІВНІСТЬ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП ПРАВА

У статті проаналізовано встановлення та розвиток теоретичних уявлень про рівність як прин-
цип права, враховуючи міжнародні та національні правові джерела визначено його суть та еле-
менти.

Ключові слова: принцип, рівність, справедливість, «формальна рівність», «фактична рів-
ність».

В статье проанализированы установление и развитие теоретических представлений о ра-
венстве как принципе права, учитывая международные и национальные правовые источники 
определены его сущность и элементы. 

Ключевые слова: принцип, равенство, справедливость, «формальное равенство», «факти-
ческое равенство».

The article analyzes the establishment and development of theoretical concepts of equality as a 
principle of law, taking into account international and national legal sources defined its essence and 
elements.

Key words: principle, equality, justice, «formal equality», «actual equality».

Постановка проблеми. Як відзначає 
B.C. Нерсесянц, «складно віднайти полі-
тико-правове вчення, яке в тій чи інший 
мірі не зачіпало би проблеми рівності (не-
рівності) учасників суспільних відносин» 
[1, с. 64]. Питання рівності суб’єктів сус-
пільних відносин досліджувалися ще з ан-
тичних часів, звичайно розуміння рівності 
з тих часів зазнало значних змін. Вважаємо 
на сьогоднішній день є доволі актуальним 
дослідження рівності у праві, враховуючи 

бажання Українського Народу вступити в 
Європейський Союз, а відтак необхідність 
правової системи відповідати всім міжна-
родним стандартам, в тому числі принци-
пу рівності.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Науковою розробкою рівності як 
основоположного принципу права займа-
ються Г.С. Журавльова, Т.А. Занфірова,  
В.В. Левкулич, В.С. Нерсесянц,  В. Пого-
рілко, С.П. Погребняк, П. М. Рабінович, 
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Ю. Тодика, Л.В. Худояр, В. Шаповал, та 
інші, але дослідження рівності як принци-
пу права завжди буде актуальним врахову-
ючи швидкоплинність розвитку суспіль-
них відносин. 

Цілі статті. Дослідити  встановлення 
та розвиток розуміння рівності суб’єктів 
суспільних відносин, проаналізувати та 
визначити зміст рівності як основополож-
ного принципу права.

Виклад основного матеріалу. Ідея рів-
ності, зазвичай, пов’язується з підґрунтям 
буржуазних революцій, з першими консти-
туційними актами, в яких було закріплено 
принципи свободи, рівності та братерства. 
Така позиція притаманна як вітчизняній, 
так і зарубіжній теорії права. Однак, слід 
відзначити, що в даному випадку мова йде 
про завершальний етап формування зазна-
ченого принципу. А сама ідея рівності має 
більш глибокі корені і розвивалася як час-
тина правової ідеології в цілому.

Рівність як політичний принцип віді-
гравала значну роль вже в древній Греції, 
особливо в Афінах, де вона  була одним 
iз постійних i важливих вимог демократії, 
проте розумілася вузько, як рівність перед 
законом i piвнe право на участь в управлін-
ні державними справами, але не для вcix, 
а тільки для вільних громадян; раби, іно-
земці, жінки виключались. Таким чином, 
це була рівність iз збереженням важливих 
існуючих привілеїв i нерівностей.

Піфагорійці були першими філософа-
ми, які заговорили про рівність між гро-
мадянами як вимогу правди та справедли-
вості, оскільки вона i зрівнює між собою, 
і віддає рівним за рівне. Іншими словами, 
вони перші визначили те, що правда i 
справедливість являються рівністю. Та-
ким чином, рівність вперше отримує юри-
дичне значення.

Так, під час висвітлення проблеми пра-
ва і справедливості піфагорійці першими 

почали теоретичне розроблення поняття 
“рівність», яке мало велике значення для 
розуміння ролі права як рівної міри норму-
вання нерівних відносин і нерівних осіб. 
Згідно з піфагорійцями, справедливість 
полягає у віддаванні рівним за рівне. Але 
суть справедливості як рівного віддавання 
за рівне змінюється залежно від характеру 
конкретних відносин, в яких опиняються 
люди [2, с. 26]. 

Значне місце ідеям рівності відводи-
лось і у поглядах софістів. Так, Протагор, 
в принципі, теж визнавав рівність вcix 
людей – по їx однаковій належності до 
мудрості, доброчесності i мистецтву дер-
жавного життя. Протагор, стверджував, 
що всі люди однаковою мірою причетні 
до справедливості: «міра всіх речей – лю-
дина» [3, с. 321].

Каллікл заперечуючи принцип piвностi, 
стверджував, що по природі справедливо 
те, що кращий вище за гіршого i сильний 
вищий за слабкого [4, с. 96].

Софіст Антифонт обґрунтовуючи по-
ложення про рівність усіх людей за при-
родою, посилався на те, що у всіх людей 
– еллінів і варварів, благородних і пере-
січних – однакові природні потреби. Не-
рівність людей походить із людських зако-
нів, а не з природи. “За природою, – каже 
Антифонт, – ми всі у всіх відношеннях є 
рівними, до того ж (однаково) і варвари, і 
елліни... у всіх людей потреби від природи 
однакові» [5, с. 70]. Софіст Алкідам запе-
речував рабство і проголошував загальну 
свободу: “Бог усіх зробив вільними, а при-
рода нікого не зробила рабом» [6, с. 67].

Велика заслуга софістів полягає у тому, 
що вони розробили й обґрунтували осно-
вні положення природничо-правової док-
трини, у межах якої зародилися уявлення 
про два різновиди рівності: природну і 
формально-правову. Шляхом протистав-
лення природи і закону було визначено 



8

№2 / 2014 р.
♦

протилежність природного й позитивно-
го права. Таке протиставлення, зроблене 
софістами, цілком покінчило із старою 
традицією, згідно з якою встановлюва-
лася непорушна сила позитивного зако-
ну. Отже, вони підготували підґрунтя для 
майбутніх теоретичних конструкцій по-
будови ідеального суспільства на засадах 
рівності між людьми. 

На думку Платона, важливим є те, щоб 
люди жили за законами справедливості, до-
тримувалися принципів «відповідності» і 
«належної міри». Так, раби не можуть мати 
однакове суспільне становище разом із сво-
їми володарями, погані – з порядними. До-
брочесні люди повинні мати велику повагу, 
а всі інші – меншу. На думку Платона, саме 
такий принцип відповідності має бути під-
валиною справедливості. Якщо ж принцип 
«відповідності» або «належної міри» не 
діє, істинна рівність порушується.

Платон (iз посиланням на Сократа) 
розрізняє два види piвностi: «геометричну 
рівність» (рівність по гідності i чеснотам) 
i «арифметичну рівність» (рівність міри, 
ваги i числа). Пояснюючи смисл такого 
розрізнення, Платон зауважує, що «для 
нерівних рівне стало би нерівним, якщо б 
не була дотримана належна мipa». Ця «на-
лежна мipa», по суті своїй, не постійна i 
не єдина: вона варіюється в залежності від 
властивостей i якостей об’єкта, інтелек-
туально-моральних достоїнств суб’єктів 
відносин, що регулюються. «Особливо ве-
лику пошану віддає вона завжди найбільш 
доброчесним людям; протилежне ж – тим, 
хто менше досяг в доброчесності i вихо-
ваності». «Геометрична рівність» – «це 
найбільш істинна i найкраща рівність»: 
«більшому вона приділяє більше, меншо-
му – менше, кожному даруючи те, що спів-
мірно його природі» [6, с. 48-49].

Вчення Платона були розвинуті Арис-
тотелем, який визначав державу як «спіл-

кування подібних один одному людей за-
ради досягнення кращого життя». Однак, 
визнаючи подібність людей, Аристотель 
вкладав у дане визначення цілком кон-
кретний зміст. Під людьми тут розумілися 
лише вільні громадяни грецьких полісів. 
Аристотель виділяв окремо розподільну 
(яка передбачає розподіл суспільних благ 
залежно від вкладу кожного члена сус-
пільства у загальний добробут) та зрів-
няльну (яка застосовувалась в середині 
одного суспільного класу) справедливість. 
На думку філософа, абсолютно справед-
ливим може бути лише рівність за гідніс-
тю [7, с. 169]. Тому тут припускається як 
рівне, так і нерівне наділення певними 
суспільними благами.

Протилежну позицію щодо цього від-
стоювали стоїки, які, виходячи з тези про 
єдність природи, розглядали всіх людей 
як членів єдиного світу. На їхню думку, всі 
люди є рівними від природи й доброчес-
ність не є вродженою властивістю, оскіль-
ки внаслідок навчання і практичної діяль-
ності стати доброчесним може будь-хто. 

Реальним соціальним підґрунтям ідеї 
рівності стоїків була політична і правова 
практика Римської імперії, яка нівелюва-
ла національні, релігійні та інші ознаки. 
«Під владою Римської імперії, – відзначав 
Ф.Енгельс, – всі ці відмінності поступо-
во зникали, за винятком відмінності між 
вільними й рабами; таким чином виника-
ла, принаймні для вільних, така рівність 
фізичних осіб, на основі якої розвивалося 
римське право» [3, с. 105].

Поступово, висуваючи свої ідеї, стоїки 
проголосили і рівність між вільними і ра-
бами. В їхній філософії ідея рівності арти-
кулюється не на основі єдності природних 
потреб людей, як це мало місце у софістів, 
а у зв’язку з визначенням рівної природної 
причетності всіх індивідів до божествен-
ного Логоса. 
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Виходячи з ідеї єдності божественного і 
людського світу, Сенека доходить висновку, 
що люди, є «рівними між собою», оскільки 
природа створила всіх людей з однієї мате-
рії і з однаковою метою [2, с. 81].

Давньогрецькі ідеї вплинули на рим-
ську правову думку, зокрема, на філософ-
сько-правові погляди Цицерона. Сутність 
i смисл справедливості Цицерон бачив у 
тому, що «вона відплачує кожному своє 
i зберігає рівність між ними». Мова при 
цьому йде саме про правову рівність, а не 
про зрівняння майнового положення лю-
дей. Причому рівність тут полягає лише в 
тому, що вci люди формально, в однаковій 
мipi, але з різними фактичними переду-
мовами i наслідками, підпадають під дію 
всезагального природно-правового прин-
ципу, що вимагає віддавати кожному своє 
[3, с. 155].

Протилежність між справедливим і 
несправедливим правом у римській юри-
спруденції виражалася шляхом протистав-
лення аеquum jus (еквівалентного, рівного 
права) jus iniquum (праву нееквівалент-
ному, нерівному), де правовий еквівалент 
означає рівну справедливість, або, що те ж 
саме, справедливу рівність [8].

Загалом, суспільно-філософські погля-
ди античних мислителів суттєво вплинули 
на подальше формування поняття рівно-
сті між людьми, зокрема як принципу со-
ціальної регуляції, який з часом починає 
відігравати дедалі помітнішу роль при 
виборі і реалізації тієї чи іншої соціально-
політичної концепції. 

На противагу нерівності, як наріжному 
каменю рабовласницької політико-право-
вої системи, християнство проголосило 
принцип piвностi вcix людей, незалежно 
від їх класового положення i національ-
ності (насамперед перед Богом). Рівність 
у християн виступає у вигляді абстрактної, 
формальної piвностi, оскільки, в даному 

випадку, абстрагуються від індивідуаль-
них якостей людини, i люди розглядаються 
лише в одному аспекті: як формально piвнi 
суб’єкти – володарі благ i послуг [9, с. 113].

У ХІІІ ст. завершилося створення сис-
теми схоластики – католицької ідеології.  
У цьому процесі велику роль відіграв 
Фома Аквінський. Його погляди щодо 
piвностi людей можна зрозуміти з такого 
його висловлювання: «Досконалість Всес-
віту вимагає, щоб у речах була присутня 
нерівність, щоб могли бути здійснені вci 
ступені нерівності», тому i досягнення 
мети діяльності держави – «загального 
блага» передбачає збереження феодально-
станової iєpapxiї, привілейованого поло-
ження правителів i багатих.

Середньовіччя характеризується різни-
ми формами та напрямками розвитку ідеї 
загальної рівності. Насамперед, мова йде 
про поширення принципу рівності на все 
більше коло осіб та суспільних відносин. 
Незважаючи на станову диференціацію за-
кріплення прав і свобод в правових актах, 
набуває розвитку ідеї рівності як рівності 
перед законом. Правові акти середньовіч-
чя закріпили права людини відповідно до 
існуючих прав-привілеїв різних соціаль-
них прошарків. Велика хартія вольностей 
проголосила, що «жодна вільна людина не 
буде арештована і ув’язнена в тюрму або 
позбавлена майна, або оголошена поза за-
коном, або вигнана, або яким-небудь (ін-
шим) способом знедолена, не інакше, як 
на підставі законного вироку рівних їй і 
по закону країни» (ст. 39) [10, с.369]. Цей 
принцип поширювався лише на «рівних 
їм» осіб відповідного класового стану.  
В той же час, саме прогресивність ідеї рів-
ності протистояла свавіллю, яке було ха-
рактерним для феодального строю.

Середньовічні мислителі, такі як Пи-
лип де Бомануар, Генрі Бректон, а також 
Ейке фон Рєпков активно виступали про-
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ти рабства та кріпацтва, підтримуючи 
ідею необхідності правової консолідації: 
«Бог створив людину за своєю подобою і 
своїми пристрастями, звільнив одного так 
само, як і іншого» [11, с. 93].

З обґрунтуванням філософсько-право-
вих ідей Нового часу виступив Фpeнcic 
Бекон, який вважав, що закон, по cyтi, по-
винен бути справедливим, протистояти 
насиллю i включати в себе принцип фор-
мальної piвнocтi та вимогу загальної спра-
ведливості [12, с. 507].

У навчанні Томаса Гоббса послідовно 
проводиться ідея непорушності держав-
ної влади, однак, є цікаві висновки щодо 
рівності. Гоббс вважає, що відсутність у 
підданих будь-яких прав стосовно сувере-
на є правовою рівністю осіб у їхніх вза-
ємних відносинах. Однак Гоббс не був 
прихильником розподілу суспільства на 
привілейованих й непривілейованих. У 
відносинах між підданими суверен пови-
нен забезпечити рівну для всіх справед-
ливість («принцип якої говорить, що не 
можна віднімати ні в кого того, що йому 
належить»), непорушність договорів, за-
хист для кожного в суді, визначення рів-
номірних податків. Усі люди є рівними від 
природи, природа створила їх рівними у 
відношенні фізичних і розумових здібнос-
тей, бо хоча ми й спостерігаємо іноді, що 
одна людина фізично сильніша чи розум-
ніша іншої, однак, якщо роздивитися все 
разом, побачимо, що різниця між ними 
не така велика, щоб одна людина, покла-
даючись на неї, могла претендувати на 
яке-небудь благо для себе, а інша не могла 
претендувати на нього з таким же правом  
[9, с. 286].

Згідно поглядів Іммануїла Канта, вci 
піддані знаходяться у певному правовому 
cтанi, а саме «у стані piвностi дій i про-
тидій, які взаємно обмежують свавілля 
людей згідно з всезагальним законом при-

роди» i вci «у цьому стані цілком однаково 
мають природжене право примушувати 
кожного, щоб застосування його свободи 
постійно залишалося в межах злагоди з 
моєю свободою». «З цієї ідеї piвностi лю-
дей в суспільстві як підданих випливає i 
сама формула: кожен член суспільства по-
винен мати можливість досягнути в ньо-
му кожної сходинки того чи іншого стану 
(доступного для підданого), який він може 
досягнути завдяки своєму таланту...»  
[13, с. 81-82].

Георг Гегель обґрунтовує формальну, 
правову рівність людей: люди piвнi саме 
як вільні особистості, рівні в однаково-
му npaвi на приватну власність, але не в 
poзмipi володіння власністю. Вимога ж 
рівності в розподілі майна розцінюється 
ним як нерозумна точка зору.

Гегель визнає «рівність абстрактних 
oci6 як таких», їx абстрактно-всезагаль-
не (i в цьому розумінні – рівне) право 
(тобто рівну правоздатність) на приват-
ну власність. Питання ж щодо реалізації 
такого абстрактно-всезагального права 
(формально-piвнoї правоздатності) – це, 
за Гегелем, сфера особливого, де немає 
місця piвностi: «особливість наявна там, 
де знаходить своє місце нepiвність i рів-
ність була б тут неправом». При цьому він 
нагадує, що «право – це те, що залишаєть-
ся байдужим до особливого»[14, с. 60-61].

Із запереченням правової piвностi з по-
зицій аристократичних уявлень про сво-
боду як право найкращих, найсильніших 
на свободу i свавілля виступав Фрідріх 
Ніцше. Нерівність прав він вважає умо-
вою того, що існують права. Право є вза-
галі перевагою. Кожен вид буття має свою 
перевагу. «Неправда ніколи не полягає в 
нерівних правах, вона полягає у вимогах 
на piвнi права»[15, с. 256]. Справедли-
вість же полягає в тому, що люди не рівні, 
i правова справедливість, таким чином, 
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виходить з принципу нерівності право-
вих вимог різних індивідів – в залежності 
від того, чи відносяться вони до сильних, 
аристократичних верхів, або представля-
ють собою ординарні «нулі» натовпу, які 
знаходять свій смисл у служінні «вождям» 
i «вівчарям» стада.

Так, на думку Григорія Сковороди, при-
родне покликання у людей різне, а тому 
нерівне. Люди piвнi за природою, неза-
лежно від їхнього походження, але нерівні 
в природних нахилах. «Рівній piвнocтi» 
він протиставляв «нерівну рівність», при 
здійсненні якої люди, що мають нepiвнi 
природні здібності,одержать piвнi можли-
вості для їx повного виявлення [16, с. 51].

У XVII-ХVIII століттях відбувається 
ряд буржуазних революцій (США, Фран-
ція та інші) і у перебігу цих подій при-
ймається ряд доленосних документів, 
які відіграли важливу роль у формуванні 
конституціоналізму, подальшому розви-
тку прав людини, зокрема ідеї загальної 
рівності, яка з цього часу почала набувати 
якості невід’ємного і незаперечного прин-
ципу.

В ході підготовки і проведення буржу-
азних революцій сформувалася лібераль-
на доктрина прав людини, в основі якої 
була природно-правова концепція. Лібе-
ральна доктрина визначила нові орієнти-
ри у взаєминах держави і людини – сво-
боду, юридичну рівність, верховенство 
закону, універсальні права людини. Про-
голошення свободи людини як основного 
природного, невід’ємного права було по-
дальшим розвитком гуманістичних ідей 
давньогрецьких філософів. Разом з тим у 
нових історичних умовах воно було зба-
гачене принципом універсальної рівності 
всіх членів суспільства, яке з категорії, що 
поширювалась на елітарні прошарки сус-
пільства, стає всезагальним. Проголошен-
ня природних і невід’ємних прав людини 

було б неможливим без визнання рівно-
сті всіх людей перед законом, тобто фор-
мальної рівності. Саме рівність визначила 
універсальний характер прав людини, тим 
самим поклавши край становим правам і 
привілеям.

У середині XIX ст. виявились вразливі 
місця ліберальних теорій, з’явилась різка 
поляризація суспільства, склалася ситу-
ація напруги у ньому. В цей час сформу-
валась марксистська доктрина. Ф. Енгельс 
відмічав, що «рівність є вираження спра-
ведливості, принцип досконалого полі-
тичного і соціального устрою» [17, с. 122].

Слід наголосити на тому, що ідея пра-
вової рівності має давню традицію і в 
українському правотворенні. Вже у Пак-
тах і Конституції законів та вольностей 
Війська Запорізького 1710 р., хоча й опо-
середковано, вказується на існування пра-
вової рівності між людьми, засуджується 
її порушення. 

В Конституції Української Народної 
Республіки 1918 р. та в Основному дер-
жавному законі Української Народної 
Республіки 1920 р. проголошувалась рів-
ноправність громадян, їх рівність перед 
законом, заперечення привілеїв, рівний 
доступ до урядових посад та рівність прав 
чоловіка і жінки.

У період радянської державності в 
Україні було прийнято чотири Конститу-
ції: 1919, 1929, 1937, 1978 років, у яких 
знайшов конституційне закріплення прин-
цип рівності. Так, у ст. 32 Конституції 
УСРР 1919 р. йшлося: «У.С.Р.Р. визнаючи 
рівні права за працюючими, незалежно 
від їх раси і національності – об’являє су-
перечним основним законам Республіки, 
уставлення або пропущення яких- небудь 
привілеїв, на підставі, а також яке б не 
було пригнічення національних меншос-
тей, або обмеження їх рівноправності» 
[18, с. 76]. Майже ідентичним було форму-
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лювання принципу рівності в Основному 
Законі УСРР 1929 р. 

У сучасній суспільній думці піддають-
ся критиці принципи зрівняльного розпо-
ділу i встановлення повної piвностi. Най-
більше поширення отримали концепції, в 
яких обґрунтовується необхідність забез-
печення рівних умов старту для поколінь, 
які вступають у життя.

Американський політолог Джон Роулз, 
виділяє два основні принципи ліберальної 
концепції piвностi: «Перший принцип: 
кожна особа повинна мати piвнe право 
на найширшу загальну систему рівних 
базових свобод, що узгоджується з та-
кою самою системою свободи для вcix... 
Другий принцип: характер соціальних та 
економічних нерівностей має бути таким, 
щоб вони: а) сприяли якнайбільшій виго-
ді найменш успішних членів суспільства;  
б) були пов’язані з посадами i становища-
ми, доступними для вcix за умов чесної 
(fair) piвностi можливостей ...» [19, с. 826].

У найзагальнішому вигляді цей прин-
цип закріплений у ст. 2 Загальної декла-
рації прав людини. Також він закріплений 
в ст. 24 Конституції України, яка проголо-
шує, що громадяни мають рівні конститу-
ційні права і свободи та є рівними перед 
законом [20]. Проте дані положення визна-
чають лише певний аспект принципу рів-
ності у праві: необхідність застосування 
однакових стандартів прав і обов’язків та 
рівна до всіх громадян вимога додержан-
ня закону й юридичної відповідальності у 
разі його порушення. Тобто законодавець 
відштовхується від позицій формально-
правової рівності, яка абстрагується від 
усіх відмінностей, що об’єктивно існують 
між людьми.

Але на сьогодні таке формулювання 
принципу правової рівності вже доводить 
на практиці свою неефективність: все час-
тіше у нормах можна зустріти положення 

про різного роду пільги, винятки з загаль-
ного правила тощо. Це свідчить про необ-
хідність уточнення змісту вищевказаного 
принципу із врахуванням сучасних право-
вих реалій та соціальної дійсності.

Люди не рівні між собою, – ствер-
джує російський правознавець І.А. Ільїн, 
– справедлива норма не може покладати 
однакові обов’язки на дитину і на дорос-
лого, на бідного і на багатого, на жінку і 
на чоловіка, на хворого й на здорову; її ви-
моги повинні бути відповідні особистим 
силам, здібностям і майновому становищу 
людей: кому більше дано, з того більше й 
вимагатиметься. Тому справедливість ви-
магає, щоб правові норми зберігали у сво-
їх вимогах співмірність дійсним власти-
востям і діянням людей. Справедливість, 
по вірному зауваженню В.І. Зубкової, при-
пускає вимогу відповідності між практич-
ною роллю людини в суспільстві і його 
соціальним становищем, між його права-
ми та обов’язками, діянням і відплатою, 
працею і винагородою за нього, злочином 
і покаранням, заслугами людей та їх сус-
пільним визнанням [21, с. 93].

Отже, як категорія права, рівність має 
такий зміст – це, перш за все, рівність 
вільних і незалежних один від одного 
суб’єктів права відповідно до загального 
для всіх масштабу, норми. Саме завдяки 
своїй формальності (абстрагованості від 
фактичного) рівність може стати й реаль-
но стає засобом, способом, принципом 
регулювання «фактичного», своєрідною 
формальною і формалізованою «мовою», 
«вагами», вимірювачем всієї фактичної 
дійсності.

Люди не народжуються рівними не 
тільки у фізичному й психічному роз-
витку, а й у інших відношеннях. Тому 
рівність між ними залишається по необ-
хідності простою формальністю до тих 
пір, поки не з’ясується, яким чином слід 



13

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

здійснити їх подальший поділ на певні 
категорії, відповідно до моральних чи со-
ціальних потреб конкретного суспільства  
[22, с. 136-137].

Більш того – навіть рівне поводження зі 
всіма вимагає прийняття спеціальних мір 
захисту окремих прошарків суспільства 
для того, щоб дати їм можливість захи-
щати та реалізувати власні права нарівні 
з іншими.

Саме ці положення, на думку певних 
науковців, знаходять своє вираження у та-
кому формулюванні змісту принципу рів-
ності у праві як «справедлива рівність». 
Під ним мається на увазі, що всі люди 
повинні мати однакове обходження. На 
відміну від формального розуміння рівно-
сті, ця норма зовсім не припускає, що всі 
люди однакові – навпаки, вона виходить із 
припущення їхньої неоднаковості. Однак 
вона вимагає, аби не допускалася жодна 
нерівність в обходженні з людьми. Твер-
дження, ніби всі люди рівні (однакові), 
очевидно суперечить фактам. Коли ж його 
піднести до ствердження вимоги рівного 
обходження з усіма, то це може означати, 
що ці фактично наявні й незаперечні не-
рівності є цілковито іррелевантними для 
обходження з людьми. Суб’єкти можуть 
розглядатись як рівні лише тоді, коли не 
беруться до уваги нерівності, що фактич-
но існують між ними [23, с. 414].

У працях по даній проблематиці до-
сить часто питання рівності намагаються 
розв’язати через концепцію справедли-
вості. Зокрема П. Рікер, підтримуючи те-
орію Дж. Ролза, зробив спробу виходу з 
антиномії «рівність-нерівність» за допо-
могою наступних положень: 1) кожна осо-
ба повинна мати цілісну і, по можливості, 
повну систему рівних для всіх базових 
свобод, сумісних із аналогічною систе-
мою для всіх; 2) економічні і соціальні не-
рівності повинні: а)слугувати найбільшій 

вигоді тих, що знаходяться у найбільш не-
сприятливому становищі, у рамках спра-
ведливого принципу бережливості; б)бути 
пристосованими до функцій і позицій, 
відкритих для всіх відповідно до прин-
ципу справедливої рівності можливостей  
[24, с. 73-74].

Ці принципи є водночас суттю відпо-
відно принципів: рівної свободи, відмін-
ності та рівності можливостей. Перший 
із них, що очевидно, гарантує рівні сво-
боди індивідам (свободу самовираження, 
зібрань, голосувань, виборності). Другий 
– нерівності початкових можливостей, під 
якими Ролз має на увазі розбіжності у ква-
ліфікації, компетенції індивідів тощо, що 
наявні в кожному сучасному суспільстві 
[25].

Зрозуміло, що вимога рівного (однако-
вого) обходження з усіма людьми, тобто 
не зважання на жодні нерівності, що за-
вжди можуть стати змістом такого обхо-
дження, призводить до абсурдних наслід-
ків, тож фактично немає жодної правової 
системи, котра б містила норму обходи-
тися з дітьми, як із дорослими, з жінками 
– як із чоловіками, з душевно хворими – 
як із психічно здоровими людьми тощо. 
Неможливо за будь-якої умови залишити 
поза увагою усі нерівності – певні таки до-
ведеться враховувати. Тут важливо тільки 
визначитися, котрі з нерівностей не брати 
до уваги, а отже – котрих суб’єктів можна 
вважати за рівних [26, с.415].

На думку С.П. Погребняка, яку ми під-
тримуємо, принцип рівності являє собою 
діалектичне поєднання концепцій фор-
мальної і фактичної (реальної) рівності. 
Саме це дозволяє забезпечити у праві 
чесну (справедливу) рівність можливос-
тей як провідну сучасну інтерпретацію 
ідеї рівності. Так, вимога формальної 
рівності можливостей реалізується у пра-
ві за допомогою чотирьох пов’язаних між 
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собою загальних принципів: принципу 
рівності перед законом, принципу рівно-
сті перед судом, принципу рівності прав і 
свобод людини і громадянина і  принци-
пу рівності обов’язків людини і громадя-
нина. 

У свою чергу ідея фактичної (реальної) 
рівності можливостей реалізується у праві 
за допомогою двох основних принципів: 
принципу диференціації правового регу-
лювання і принципу позитивної дискримі-
нації [27, с. 33-34].

Висновки. Рівність як принцип права 
пройшов багатовіковий розвиток від рів-

ності в середині певної категорії суб’єктів 
суспільних відносин (інші вважалися вза-
галі безправними) в античній Греції та 
Римі, рівності перед законом, так званої 
формальної рівності в Середньовіччі та 
Новий час до «справедливої рівності» в 
наш час. Рівність повинна бути як фор-
мальною так і фактичною, тобто пови-
нні встановлюватися не тільки юридична 
рівність усіх перед законом, але потрібно 
враховувати відмінності між різними ка-
тегорія суб’єктів суспільних відносин, для 
надання їм певних переваг з метою забез-
печення фактичної рівності.
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ЛЮТЕРАНСКОГО И КАТОЛИЧЕСКОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ:  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Статья посвящена рассмотрению и анализу правового положения немецких колонистов  лю-
теранского и католического вероисповедания как представителей разных конфессий, а также 
особенности регулирования брачно-семейных отношений

Ключевые слова: римско-католическая церковь, Евангелическо-лютеранская церковь, за-
ключение брака, расторжение брака, брачный возраст.

Стаття присвячена розгляду і аналізу правового становища німецьких колоністів  лютерансь-
кого і католицького віросповідання як представників різних конфесій, а також особливості регу-
лювання шлюбно-сімейних стосунків
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The article is sanctified to consideration and analysis of legal position of the German colonists  of 
lutheran and catholic religion as representatives of different confessions, and also features of adjusting 
of marriage-domestic relations

Key words: catholic  church, Gospel-lutheran church, celebration of marriage, dissolution of 
marriage, nubility.

Многонациональность  демократичес-
кого государства обусловлена наличием  
представителей различных конфессий. 
Конституцией Украины 1996 года, пред-
усмотрено то, что граждане имеют пра-
во на свободу мировоззрения и на сво-
боду вероисповедания, а также равные 
конституционные права и свободы не за-
висимо от расы, цвета кожи политических 
и религиозных убеждений. 

Изучение историко-правового опыта 
Российской империи позволит наиболее 
грамотно и конструктивно подойти к ре-
шению актуальных проблем правового 
регулирования межконфессиональных 
отношений в наши дни. Исследование ис-
торических закономерностей существо-
вания и правового положения немецких 
колонистов  как представителей разных 

конфессий необходимо для сознательно-
го применения историко-правового опыта 
Российской империи в современном пра-
вотворчестве.

Ярким исследователем  в области ис-
тории взаимоотношений государства и 
общества представителей Римско-като-
лической и Евангелическо-лютеранской 
церкви в Российской империи являет-
ся О.А. Лиценбергер [6]. Диссертация 
М.А.Булавиной посвящена правовому 
положению Римско-католической церкви 
в XVIII веке [2]. В диссертации А.М. Тес-
ленко проведен анализ правового положе-
ния иностранцев в России за период  XI в. 
до начала XX в [12]. Немаловажным явля-
ется исследование С.В. Миненко относи-
тельно правового положения римско-ка-
толической и евангелическо-лютеранской 
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церквей в России XVI- первой половине 
XIX  вв. (историко-правовое исследова-
ние) [9].Особенности  правового положе-
ния национальных меньшинств  в Рос-
сийской империи на Юге Украины были 
отображены в диссертационной работе 
Я.В. Шевчук-Белой [13].

Приглашению немцев-лютеран и ка-
толиков в Российскую империю в конце 
ХVIII века предшествовал длительный 
период формирования конфессиональной 
толерантности. Отношению российских 
монархов к западным христианским кон-
фессиям – католицизму и протестантизму 
в различные исторические периоды были 
свойственны те или иные черты, зави-
севшие от основных тенденций внутрен-
ней или внешней политики государства  
[8, c. 77-89].

Согласно положений Манифеста 
императрицы Екатерины II «О дозволении 
всем иностранцам, въезжающим в Россию, 
селиться в разных губерниях по их выбору, 
их правах и льготах» от 22 июля 1763 года, 
и «Высочайше утвержденного доклада 
Правительствующего Сената о размеже-
вании земель…» от 19 марта 1764 года  
«…Соизволяем: 1е. Всем прибывшим в Им-
перию Нашу на поселение иметь свободное 
отправление веры по их уставам и обрядам 
беспрепятственно; а желающим не в горо-
дах, но особыми на порожних землях по-
селиться колониями и местечками, строить 
церкви и колокольни, имея потребное число 
при этом пасторов и церковнослужителей, 
исключая одно строение монастырей…», 
«…а в рассуждение различных вер, на-
селяя каждой религии в особый округ, от-
вратить всякую вражду и ненависть…»  
[10, c. 152]. т.е. водворение немецких коло-
нистов осуществлялось по моноконфес-
сиональному признаку. И на то были со-
ответствующие причины: неоднородный 
конфессиональный состав колонистов, 

которая в отличие от их профессиональ-
ной и территориальной неоднородности, 
была принята во внимание русским пра-
вительством и при составлении Мани-
феста 1763 года и непосредственно при 
размещении переселенцев; значительная 
роль религии в жизни колонистов, т.к. на-
ряду с экономическими и политическими, 
выступали в качестве основных причин пе-
реселения немцев(для меннонитов главная 
причина);наличие устойчивой и строгой 
традиции моноконфессиональности по-
селений, сложившейся в немецких землях 
начиная с середины XVI века, нарушение 
которой неизбежно вызвало бы вражду и 
конфликты [2, c. 89-109]. Исходя из поло-
жений Манифеста 1763 года, моноконфес-
сиональная модель поселения позволяла 
воплотить в жизнь данные колонистам обе-
щания о свободном отправлении веры, так 
как колонии создавались по религиозному 
принципу, чтобы «избежать всякую вражду 
и ненависть, случающиеся обыкновенно 
между разноверцами, от излишней ревнос-
ти к вере» [10;c.52].Прибывшие в империю 
колонисты обладали значительными права-
ми и  льготами: «Все поселенные в России 
колонисты пользуются полной свободою 
в отправлении веры по их уставам, уче-
нию и обрядам»,также разрешалось стро-
ить на отведенных землях церкви и иметь 
необходимых священнослужителей. Като-
ликам не разрешалось строить монастыри 
[9, c. 163-165].

Вся внутренняя жизнь семьи находи-
лась в ведении церкви, а условия вступле-
ния в брак и его расторжения во многом 
зависели от вероисповедания человека. 
Относительно отрасли семейного права, 
то порядок заключения и расторжения 
браков содержался в уставах Евангели-
ческо-лютеранской и Римско-католичес-
кой церквей. Брачно-семейные отношения 
у лютеран и католиков строились на сле-
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дующих основных принципах. Законным 
признавался только брак, заключенный в 
церкви. Условия для брака колонистов и 
вопросы развода регулировались  II  кни-
гой Устава Духовных дел Иностранных 
Исповеданий принятого в 1857 г. 
Бракоразводные дела  колонистов Протес-
тантского исповедания  осуществлялись в 
местных Консисториях.  Для заключения 
брака были необходимы добровольное 
согласие жениха и невесты, согласие их 
родителей, согласие смотрителя колоний 
или Конторы опекунства [4, c. 138-174]. 
До конца ХVIII века и для православных 
граждан вступление в брак разрешалось 
только с дозволения губернаторов. Гла-
вой «О семейственых правах колонистов» 
Устава об иностранных колониях 1857 
года  предусматривалось следущее: разре-
шение вступать в повторный брак не ранее 
шести недель вдовства (Ст. 649) или в слу-
чае «….неизвестности местопребывания 
одного из супругов…»в течении пяти-
летнего срока (Ст. 657),право на ведение 
бракоразводных дел в местных консисто-
риях (Ст. 650) [9, c. 163-164]. Вторая гла-
ва второго раздела данного Устава также 
предусматривает  запрет на привлечение к 
своей вере или сообществу кого-либо, ис-
поведующего другую религию. 

Брачный возраст долгое время был 
относительно низким с современной точ-
ки зрения и составлял для мужчин – 15 
лет, а для женщин – 12 лет. Только с 1830 г. 
венчание запрещалось, если жених не до-
стиг 18-летнего возраста, а невеста была 
младше 16-ти лет. Однако, по свидетель-
ству современников, браки в немецких ко-
лониях могли совершаться в более раннем 
возрасте и после 1830 г. Для заключения 
брака были необходимы конфирмация 
и приобщение св. таинствам. В 30-е гг. 
ХIХ в. Священникам предписывалось не 
венчать молодых до успешной сдачи ими 

экзамена на знание катехизиса, молитв 
и Евангелия [11, c. 42-47]. Заключение 
брака не допускалось с разведенными су-
пругами, которым суд запрещал вступать 
в новый брак и с психически больными 
людьми. Еще при Петре I указом 6 апреля 
1722 г. «О свидетельствовании дураков в 
Сенате» было запрещено «дуракам… же-
ниться и замуж идтить». [6, c. 147]. Это же 
правило было подтверждено церковными 
уставами.Разрешались браки с предста-
вителями других христианских конфес-
сий. В империи долгое время запреща-
лись браки православных с лютеранами. 
У лютеран впоследствии запрещались 
браки с мусульманами или иудеями, с 
другой стороны, если последние не да-
вали письменного обещания крестить и 
воспитывать детей в лютеранской вере.

У католиков браки с представителями 
других христианских конфессий допус-
кались только при условии венчания в 
католическом храме. В случае бракосо-
четания лиц протестантского и католи-
ческого вероисповеданий, разрешалось 
венчаться либо только в католической 
церкви, либо в церквях обоих вероиспове-
даний. В противном случае брак считал-
ся недействительным. В 1909 г. министр 
внутренних дел П.А. Столыпин издал 
указ, в котором объявил законными все 
браки между православными и католика-
ми, заключенные только в православных 
храмах. Но римско-католические 
епископы всех епархий пошли на кон-
фликт с русским правительством и издали 
циркуляры о том, что такие браки являют-
ся недействительными [9, c. 168].

Прекращение брака по учению хрис-
тианской церкви наступает только со 
смертью человека. Однако брак все же 
мог быть расторгнут в исключительных 
случаях. Лютеране руководствовались 
Евангелием от Марка, которое на вопрос: 
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«Позволительно ли разводиться мужу с 
женою?» давало ответ: «…Моисей позво-
лил писать разводное письмо и разводить-
ся» (Мк. 10.4.) У лютеран брак мог быть 
расторгнут только в судебном порядке при 
наличии следующих веских причин: без-
вестное отсутствие супруга в течение пяти 
лет; тяжелая неизлечимая болезнь одного 
из супругов, пьянство, оскорбления; по-
бои или порочное поведение одного из 
супругов; совершение одним из супругов 
тяжкого преступления. Католики в том же 
Евангелии от Марка нашли иной принцип: 
«… Что бог сочетал, того человек да не 
разлучит» (Мк. 10. 2, 9). [14, c. 247-252]. 
У католиков развод отрицался. Супругам 
представлялось право подать заявление 
о разводе, но они практически не имели 
шансов получить разрешение на развод. 
Если один из супругов был тяжело болен, 
а другой настаивал вследствие этого на 
разводе, то согласно церковным законам 
созывалась специальная комиссия с учас-
тием медиков, составлялся вопросник для 
супругов, подавших заявление о разводе, 
назначались эксперты-врачи, и проводи-
лось расследование.

У католиков развод отрицался даже 
в случае самых веских причин. Более 
веской причиной для развода мог быть 
переход одного из супругов в другое ве-
роисповедание. Однако на практике кон-
систория, как правило, назначала вре-
менное отлучение перешедшего в другое 
вероисповедание от стола и ложа, «впредь 
до обращения провинившейся стороны в 
католичество». В случае если брак был 
заключен между лютеранином и католи-
ком, русские законы предписывали ре-
шать вопрос о расторжении брака в той 
церкви, к которой принадлежал супруг, 
не настаивавший на разводе. Однако Рим-
ско-католическая церковь не признавала 
это правило законным. Категорически 

запрещалось многоженство. «Недобро-
совестное двоебрачие», под которым 
церковь понимала брак, заключенный 
одним из законных супругов при жизни 
другого на основании церковных канонов 
признавался бесчестным, незаконным и 
недействительным и подлежал наказанию 
в виде многомесячной епитимии или за-
ключения в монастырь. Такие прецеденты 
имели место. Например, двоеженство 
было распространено среди немецких ко-
лонистов, эмигрировавших в 80-е гг. ХIХ 
века в Америку и Канаду. [6, c. 220].

Первый брак, как правило, признавал-
ся действительным, а второй считался 
незаконным в случае, если первая жена 
была жива. После восстановления первого 
брака в качестве наказания супруги могли 
быть разлучены. Консистории, рассматри-
вая вопросы о двоеженстве, не учитывали 
причины виновности супругов. Дети от 
второго брака при не расторгнутом пер-
вом признавались незаконнорожденными 
и не имели никаких прав на наследство, 
даже если один из супругов не знал о 
прежнем браке другого супруга. Стро-
го наказывалось прелюбодеяние в браке. 
Дела о нарушениях нравственных усто-
ев семьи превышали количество всех 
остальных дел, рассматриваемых Духо-
вной Коллегией. По каноническим за-
конам Католической церкви нарушение 
супружеской верности одним из супругов 
давало невинной стороне право на вре-
менное отлучение от стола и ложа про-
винившегося супруга. Ответчик, как пра-
вило, подвергался церковному покаянию 
на срок от одного до нескольких месяцев  
[15, c. 46-70]. Прелюбодеяние наказывалось 
и со стороны жены, и со стороны мужа. У 
лютеран виновного чаще всего подверга-
ли церковному покаянию в соответствии 
со специальными инструкциями. Напри-
мер, суперинтендант Саратовской еванге-
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лическо-лютеранской консистории Фес-
слер издал циркулярное предписание от 4 
февраля 1821 г., в котором указывал, что 
«ввиду распространения блуда, кровосме-
шения и супружеской неверности такие 
проступки впредь будут караться с обеих 
сторон» [7, c. 216-217]. Обряд церковного 
покаяния подробно расписывался в дан-
ной инструкции: виновный, приведенный 
в день покаяния в церковь, стоял в течение 
всего богослужения на специальном мес-
те, выкрашенном черной краской. Пастор 
обращался к грешнику и ко всей общине 
с проповедью о греховных поступках. По-
сле молитвы он объявлял об отстранении 
грешника от святого причастия до тех пор, 
пока последний не проявлял истинных 
признаков сердечного раскаяния. Через 
несколько недель грешника второй раз 
приводили в церковь. Пастор напоминал 
общине о совершенном грехе и должен 
был получить от грешника публичное по-
каяние и исповедь. Часто прелюбодеяние 
наказывалось штрафом в пользу церкви, 
такие штрафы существовали в немецких 
колониях почти на протяжении столетия, 
были одобрены, например, Московской 
евангелическо-лютеранской консисто-
рией, но в 1861 г. встретили противодей-
ствие Конторы иностранных поселенцев, 
как «унизительных для человеческого до-
стоинства» [5, c. 169-170].

Менее строго наказывались 
добрачные связи и появление на свет 
незаконнорожденных детей. У католи-
ков существовали брачные диспенса-
ции, которые освобождал от наказания за 
добрачные прелюбодеяние и предписывали 
провинившимся вступить в брак. Муж-
чина и женщина, не состоявшие в браке 
и «увлеченные любострастью», должны 
были обратиться через священнослужите-
ля своего прихода к епископу, который «по-
корнейше просил диспенсаций» из Рима, 

чтобы «имевшие незаконнорожденного ре-
бенка от плотской связи» могли вступить в 
брак. Незаконнорожденные дети не могли 
усыновляться и являться наследниками. 
Министерство внутренних дел строго тре-
бовало от епархиальных властей сообщать 
все сведения о числе незаконнорожденных 
детей. За рождение внебрачного ребенка на 
женщину налагалась епитимия. Отец ре-
бенка мог подать в консисторию заявление 
об отцовстве и признании внебрачной свя-
зи [7, c. 218-219].

Такие нравственные требования 
предъявляли к семье немцы-лютеране и 
католики на протяжении нескольких сто-
летий. Православная церковь регулирова-
ла семейную нравственность с помощью 
правовых норм, вошедших в книгу I, том 
Х Свода законов 1832 г. Под заглавием  
«О правах и обязанностях семейных». 
Лица протестантского и католического 
вероисповедания по многим вопросам 
должны были подчиняться собственным 
правовым актам [9, c. 170-172].

Подводя итоги, следует подчеркнуть, 
что правовое положение немецких коло-
нистов лютеранского и католического 
вероисповедания имело  существенные 
отличия, касающиеся регулирования 
брачно-семейных отношений. В отличие 
от лютеранского семейного права в Рим-
ско-католической церкви не допускался 
развод, не разрешались браки с нехристи-
анами, не допускалось венчание прихожа-
нина в иной христианской церкви. Нормы 
церковного права Евангелическо-люте-
ранской церкви были более приближены 
к светскому праву, чем нормы Католи-
ческой церкви; у лютеран брак мог быть 
расторгнут только в судебном порядке при 
наличии существенных веских причин; 
у католиков развод отрицался, супругам 
представлялось право подать заявление 
о разводе, но они практически не имели 
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шансов получить разрешение на развод.
Развитие Евангелическо-лютеранской 

и Римско-католической церквей в XVIII 
веке было вызвано не только политичес-
кой необходимостью, приглашением в 
Российскую империю немцев, но и сочув-
ствием по отношению к ним со стороны 
российских императоров, особенно в годы 
правления Петра I и Екатерины II. Процесс 
формирования конфессиональной толе-
рантности в ХVIII веке благоприятствовал 
переселению немцев в Россию и дальней-
шему развитию традиционных немецких 
конфессий [8, c. 77-89]. Наименьшую сте-
пень влияния на православное население 
имели немецкие католики. Скованные 
суровой церковной дисциплиной в усло-
виях противостояния Православной и 

Католической церквей в империи, они 
наиболее ревностно сохраняли свою изо-
лированность от представителей других 
существующих в Российской империи 
церквей.Что же касается случаев перехо-
да из немецких католиков в православие, 
то они были связаны, главным образом, с 
довольно немногочисленными случаями 
межэтнических браков с православным, 
а случаев перехода из лютеранства в пра-
вославие было гораздо больше. Этому 
способствовало в немалой степени то 
обстоятельство, что внутренняя дис-
циплина в лютеранских приходах была 
традиционно либеральной, без жесткого 
духовно-административного контроля, 
характерного для католической или пра-
вославной церквей.
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НОРМАТИВНА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ  
МІСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

У статті розглядають теоретичні та методологічні аспекти інституціоналізації правової нор-
мативності в рамках міської правової системи. Особливу увагу в цьому контексті приділено ста-
тутам територіальних громад українських міст, які виступають конститутивною основою, на базі 
якої формується правова система того чи іншого міста. Також розглядаються програмні та до-
говірні аспекти міської нормотворчості.

Ключові слова: міське право, міська правова система, джерела міського права, норми місь-
кого права.

В статье рассматриваются теоретические и методологические аспекты институционализа-
ции правовой нормативности в рамках городской правовой системы. Особое внимание в этом 
контексте уделено уставам территориальных общин украинских городов, которые выступают 
конститутивной основой, на базе которой формируется правовая система того или иного города. 
Также рассматриваются программные и договорные аспекты городского нормотворчества.

Ключевые слова: городское право, городская правовая система, источники городского пра-
ва, нормы городского права.

The article deals with the theoretical and methodological aspects of the institutionalization of legal 
normativity within the urban legal system. Particular attention in this context is paid to the statutes of local 
communities of Ukrainian cities that are the constitutive basis, which creates the ground for the legal 
system of a specific city. The program and contract aspects of urban law-making are also considered.

Key words: urban law, urban legal system, sources of urban law, norms of urban law.

Актуальність теми. Феномен місько-
го права як особливого рівня правової ре-
альності набуває особливого значення за 
доби, коли державні інститути усе біль-
шою мірою вимушені передавати повно-
важення на місцевий рівень. В Україні ця 
проблема набуває особливої актуальнос-
ті у зв’язку з реалізацією задекларованої 
децентралізації влади. Своєю чергою це 
зумовлює відновлення інтересу до місь-
кого права не лише з позицій історико-
правової науки, але й загальнотеоретич-
ної юриспруденції, адже міське право 
поступово постає як сучасний реальний 
феномен. У той же час, його розгляд як 
особливої системи вимагає аналізу, пере-
дусім, інституціоналізації міських право-
вих норм.

Постановка проблеми. Автономіза-
ція міського права як особливого рівня, 
пласту правової реальності відбувається 
за рахунок двох факторів: «зовнішньої» 
та «внутрішньої» правотворчості. Зо-
внішня правотворчість проявляється у 
системі формальних джерел права, які 
входять до національної правової сис-
теми та уможливлюють існування вну-
трішньої правотворчості (зокрема, це 
муніципальне право, містобудівне право 
тощо). Внутрішня нормотворчість по-
стає як процес інституціоналізації пра-
вової нормативності на рівні міського 
права, результатом якого є джерела місь-
кого права.

Мета статті у цьому зв’язку полягає у 
виявленні особливостей внутрішніх дже-
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рел міського права як проявів нормативної 
інституціоналізації міського права.

Виклад основного матеріалу. Нор-
мативність, яка традиційно сприймається 
як ключова, базова характеристика права, 
поширюється на усі його рівні, грані та 
іпостасі. У цьому зв’язку сьогодні акту-
альними стають питання її інституціона-
лізації, тобто проблематика відмінності 
правової нормативності від інших типів 
соціальної нормативності. Тут, як зазна-
чає Л. І. Заморська, правова норматив-
ність у процесі своєї інституціоналізації 
втілюється, передовсім, у системі джерел 
права. Іншими словами, інституціоналі-
зація правової нормативності – це шлях 
удосконалення її формального аспекту  
[1, с. 112-113]. Схожу позицію займає та-
кож М. Н. Марченко, коли вказує на те, 
що позитивне право носить інституці-
ональний характер, який виражається в 
об’єктивному існуванні правових норм та 
інститутів, а також їхнього функціонування  
[2, с. 63-64]. У цьому зв’язку існування 
правової нормативності – це, передовсім, 
існування джерел права.

Нормативна складова міської правової 
системи представлена, передусім, тими 
правовими нормами, які формуються на 
рівні конкретних міст. Це пояснюється 
тим, що саме в таких правових нормах 
найбільшою мірою проявляється специ-
фіка та унікальність кожного міста. Тому 
особливе місце в нормативній інституціо-
налізації міського права посідають норма-
тивно-правові акти місцевого рівня.

На міському рівні нормативно-право-
ві акти у системі джерел міського права 
представлені статутами територіальних 
громад, рішеннями місцевих референду-
мів, нормативними рішеннями міських 
рад. Існування статутного права у містах 
сягає ще часів дії Магдебурзького права, а 
статут як джерело міського права – це сво-

єрідна комунальна конституція на терито-
рії функціонування відповідної громади 
[3]. Це якраз свідчить про те, що норма-
тивно-правові акти як джерела права на 
рівні міської правової системи отримують 
своє вираження у статутах територіальних 
громад, які, у свою чергу, є волевиявлен-
ням членів територіальної громади, а не 
держави.

Слід погодитися з думкою, що сучас-
ний стан якості нормативно-правових ак-
тів на місцевому рівні потребує удоско-
налення з огляду на потребу в обмеженні 
повноважень органів державної влади та 
запобіганні їх втручання у справи міської 
громади, а також наділення цих громад 
реальними повноваженнями та компетен-
цією. Зазначається, що предметом регулю-
вання статуту територіальної громади є не 
тільки питання, які прямо перелічені Зако-
ном України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» та вказані як такі, що можуть 
вирішуватися самостійно територіальни-
ми громадами або радами, але й інші осо-
бливості кожної територіальної громади. 
Ці особливості зумовлюються кількісни-
ми та якісними характеристиками складу 
цієї громади, характером територіальної 
та матеріально-фінансової основи місце-
вого самоврядування тощо [4, с. 260-261].

В Україні практика встановлення ста-
тутів територіальних громад міст набуває 
усе більшого поширення. Думається, це 
пов’язано з тією обставиною, що на рів-
ні міського права ефективність правового 
регулювання суспільних відносин значно 
підвищується. Не дарма зауважується, 
що локальність нормативно-правових 
актів – це один з вимірів ситуативності 
в праві [5]. Ситуативність, локальність, 
орієнтованість на унікальність конкрет-
ного міста якраз виступає основною ха-
рактеристикою статутів територіальних 
громад. Це можна простежити, якщо про-
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аналізувати їх тексти та функціональну 
спрямованість.

Часто специфіка нормативно-правової 
основи функціонування правової системи 
міста пов’язана зі збереженням його ар-
хітектурного образу. Так, наприклад, у ст. 
58 Статуту територіальної громади міста 
Львова сказано, що ансамбль історичного 
центру м. Львова, який внесений до Списку 
світової спадщини ЮНЕСКО, складається 
з давньоруської та середньовічної частини 
міста і ансамблю Собору Святого Юра. Бу-
ферна зона вказаного об’єкта світової спад-
щини збігається з межами історичного аре-
алу міста. Фактично, положення цієї статті 
встановлює норму міського права Львова: 
заборону будівництва будь-яких споруд на 
території ансамблю історичного центру м. 
Львова без відповідних узгоджень з ЮНЕС-
КО. Можна з упевненістю стверджувати, 
що така норма є саме нормою міського пра-
ва, адже вона діє лише у межах м. Львова 
та поширюється на суб’єктів права, які вхо-
дять до його правового простору. Більше 
того, у ст. 59 Статуту прямо встановлюєть-
ся обов’язок органів місцевого самовряду-
вання із захисту історичного центру Льво-
ва: «міська рада в обов’язковому порядку 
щорічно забезпечує фінансування заходів з 
охорони культурної спадщини міста, а та-
кож додатково за рахунок коштів бюджету 
фінансує здійснення заходів з реставрації 
об’єктів культурної спадщини і регенерації 
території» [6].

Схожі норми, хоча й дещо менш імпе-
ративні, закріплено в статуті територіаль-
ної громади міста Одеси. Зокрема, у ст. 
34 сказано, що «міська громада та органи 
міського самоврядування усвідомлюють 
свою відповідальність та забезпечують 
у межах своїх повноважень збереження 
для нащадків культурної спадщини місь-
кої громади, зокрема, забудови історич-
них ареалів міста, пам’ятників історії та 

культури, об’єктів природно-заповідного 
фонду. Органи міського самоврядування 
взаємодіють з органами державної влади 
та міжнародними організаціями з питань 
охорони та використання об’єктів культур-
ної спадщини на території міста» [7]. Але 
особливістю статуту територіальної грома-
ди міста Одеси є та, що в цьому напряму 
вшановуються видатні особи, з іменами 
яких невідривно пов’язаний сучасний об-
раз міста (ст. 33 Статуту). Думається, такий 
підхід якнайкраще ілюструє особливості 
міського права за сучасної доби, коли об-
раз міста (художній, архітектурний тощо) 
виступає фундаментальною основою для 
ідентифікації міського простору у політи-
ко-правовому дискурсі. При цьому вар-
то підкреслити, що саме індивідуалізація 
міського простору є запорукою його успіш-
ного збереження та трансляції через поко-
ління. Можливо, саме завдяки такій індиві-
дуалізації Одеса до сьогодні зберегла свій 
неповторний образ та колорит.

Тут варто звернути увагу на цікаву осо-
бливість статуту територіальної громади 
міста Вінниці, де індивідуалізованість об-
разу міста отримала нормативне оформ-
лення у ст. 1.8. Статуту: «у навчальних 
закладах міста Вінниці забезпечується 
викладання історії Вінниці і Вінниччини 
як окремого предмету» [8]. Така норма 
міського права є унікальною для України, 
хоча вона, як уявляється, є доволі прогре-
сивною з точки зору формування міської 
правосвідомості, інституціоналізації мен-
тальних зв’язків городян зі своїм містом, 
посилення просторової ідентифікації. 

Специфічні норми міського права мож-
на також побачити в статуті територіальної 
громади м. Дніпропетровська. Оскільки, 
на відміну від Львова, Дніпропетровськ 
є промисловим центром, окремий розділ 
Статуту присвячено екологічним пробле-
мам та їх вирішенням за допомогою норм 
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міського права. Зокрема, у ст. 57 Стату-
ту сказано, що «діяльність з вирішення 
екологічних питань міста реалізується за 
допомогою складання спеціальних про-
грам екологічного розвитку міста і його 
територій, розробки екологічних розділів 
у комплексних програмах міського розви-
тку, обліку екологічної ініціативи городян, 
виділення бюджетного фінансування еко-
логічних проблем, вироблення санкцій до 
порушників екологічних норм, розробки і 
реалізації екологічних проектів» [9].

До речі, теза щодо фінансового забез-
печення міської інфраструктури часто 
стає предметом дискусій на рівні муні-
ципально-правових та фінансово-право-
вих досліджень. При цьому характерно, 
що усе частіше акценти переносяться 
на площину міського правового регулю-
вання. Зокрема, це випливає з положень 
дисертаційного дослідження С. В. Бере-
зовської, де, зокрема, підкреслюється, 
що основними напрямами фінансової 
діяльності органів місцевого самовря-
дування виступають: бюджетна діяль-
ність; діяльність у сфері оподаткування; 
діяльність у сфері місцевих запозичень 
та надання гарантій по кредитах кому-
нальних суб’єктів господарювання; ді-
яльність щодо надання пільг громадянам 
та суб’єктам господарювання; діяльність 
щодо управління комунальними підпри-
ємствами, установами та організаціями 
[10, с. 4-5]. Думається, утім, що фінан-
совий аспект діяльності міста не обмеж-
ується цими напрямами, оскільки можна 
також акцентувати увагу на тому, що міс-
то як суб’єкт господарського права має 
можливості розпорядження комунальним 
майном (зокрема, здійснювати дії щодо 
його відчуження), укладати різноманітні 
цивільно-правові договори тощо, що та-
кож відображає фінансову сторону його 
функціонування.

Доволі значна увага в статутах терито-
ріальних громад приділяється правам та 
обов’язкам городян. Показовим у цьому 
контексті є статут територіальної грома-
ди міста Луцька, який окремим розділом 
встановлює права та обов’язки лучан. 
Якщо традиційно статути територіальних 
громад міст встановлюють та захищають 
лише ті права, що стосуються здійснен-
ня місцевого самоврядування, то в Луць-
ку пішли далі, закріпивши деякі права й 
обов’язки, що випливають винятково з 
факту городянства. Зокрема, встановлю-
ється: право на проживання та свободу 
пересування в місті; право на підприєм-
ницьку діяльність (міська влада сприяє 
розвиткові підприємництва шляхом за-
твердження міською радою програм роз-
витку підприємництва та запровадження 
процедур регуляторної політики на місь-
кому рівні); право на відпочинок (міська 
влада створює належні умови для відпо-
чинку мешканців та гостей міста, забезпе-
чує благоустрій місць масового відпочин-
ку (парків, скверів, пішохідних вулиць, 
дитячих майданчиків тощо), сприяє робо-
ті і розширенню мережі культурно-освіт-
ніх закладів тощо [11].

Незважаючи на те, що подібні права 
(або права, ширші за обсягом), зафіксо-
вано, зокрема, в Конституції України, 
вважаємо, що така практика закріплення 
додаткових прав городян є вельми про-
дуктивною та такою, що сприяє розвитку 
міського права. Єдність прав городян та 
обов’язків міської влади (і навпаки) утво-
рює взаємовигідний симбіоз, у якому від-
бувається зростання рівня життя городян.

Таким чином, як можна переконати-
ся, статути територіальних громад міст є 
первинним внутрішнім джерелом місько-
го права, оскільки саме вони закладають 
основу для формування правової системи 
міста. Між тим, вони не вичерпують усьо-
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го різноманіття внутрішніх джерел місько-
го права. Так, до числа нормативно-право-
вих актів міського права можна відносити 
різноманітні нормативні рішення міських 
рад, які встановлюють відповідні прави-
ла поведінки. Зокрема, до системи таких 
нормативно-правових актів можна відне-
сти статути комунальних підприємств, які 
затверджуються міською радою; бюджети 
міст, а також звіти про їх виконання; різ-
номанітні нормативні рішення, що стосу-
ються встановлення тарифів тощо.

Особливе значення у сучасному право-
вому житті набувають методи програмно-
го регулювання. Як зазначає Б. В. Бабін, 
програмне регулювання сьогодні стає ви-
значальною рисою правового розвитку як 
міжнародного, так і національного пра-
ва. Учений пропонує виділяти такі риси 
програмного регулювання: терміновий 
характер; етапність; можливість програм-
ної імплементації; поєднання загальних 
та індивідуальних приписів; виконання 
широким колом суб’єктів; поєднання про-
грамних та «звичайних» норм [12, с. 134]. 
Програмне регулювання є можливим та 
успішно практикується і на рівні міських 
правових систем. Це можна проілюстру-
вати на прикладі Одеси. 13 лютого 2014 
року Одеською міською радою було при-
йнята Програма соціально-економічного 
розвитку м. Одеси на 2014 рік [13], яка 
відповідає усім ознакам програмного пра-
вового регулювання. 

Слід звернути увагу на ту обставину, 
що ключова особливість програмного ре-
гулювання полягає у тому, що програма – 
це не лише правовий акт, але й відповідні 
заходи з його реалізації. Іншими словами, 
програма є таким засобом правового ре-
гулювання, який поєднує, інтегрує у собі, 
нормативні та діяльнісні елементи. Саме 
тому у програмах соціально-економічного 
розвитку міст завжди наводиться перелік 

заходів, необхідних для виконання цієї 
програми. І тут слід констатувати часто 
низьку ефективність програмних засобів 
правового регулювання у міському праві. 
Проблема полягає у тому, що програми є 
нормами «м’якого» права, тобто вони не 
передбачають встановлення заходів юри-
дичної відповідальності за їх невиконан-
ня. Це, своєю чергою, породжує ситуацію, 
коли заходи, спрямовані на реалізацію 
міських програм, не виконуються. 

Думається, що причина цьому – в ін-
ституційній недостатності міського права, 
яка спостерігається в Україні. Міське пра-
во на сьогодні існує без належних механіз-
мів самозабезпечення. Фактично відсутня 
система організаційних інститутів, які б 
були націлені на застосування норм місь-
кого права, що, звісно, не сприяє посилен-
ню його становища як правової системи. 
У той же час, існування правових норм 
міського права, міських програм соціаль-
но-економічного розвитку тощо вимагає 
поступового формування системи таких 
інститутів. Видається, що це – одна з най-
більш гострих проблем сучасного місько-
го права в Україні.

Окрім зазначених вище джерел місь-
кого права слід зупинитися також на нор-
мативних договорах локального рівня. Як 
справедливо підкреслюється у літературі, 
договори сьогодні усе більшою мірою впли-
вають на правову сферу, поступово витісня-
ючи нормативно-правовий акт як «перше 
серед рівних» джерел права [14, с. 32]. 

На рівні міської правової системи до-
говори часто існують поряд з нормативно-
правовими актами локального рівня, не 
поступаючись їм у кількості. Такі норма-
тивні договори укладаються між підпри-
ємствами, установами та організаціями, 
що не перебувають у комунальній влас-
ності відповідних територіальних громад, 
та органами міської влади. Наприклад, 
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договори щодо забезпечення міста гро-
мадським транспортом, щодо постачання 
електроенергії тощо. Типовими приклада-
ми нормативних договорів на рівні місь-
кого права є різного роду угоди між місь-
кою радою та приватними перевізниками 
щодо забезпечення міста громадським 
транспортом (відповідно до цих договорів 
встановлюються маршрути, тарифи, ціни, 
умови обслуговування тощо). Нормативні 
договори можуть укладатися також між 
містами та державними підприємствами 
(наприклад, щодо постачання енергоносі-
їв) тощо.

Іншими джерелами міського права 
можна визнати правові звичаї. Наприклад, 
у міських (районного значення) радах, де 
обсяг виконавчої діяльності не потребує 
створення відділів та управлінь, до скла-
ду виконавчого комітету можуть входити 
інші особи, зокрема керівники підпри-
ємств, установ та організацій комунальної 
власності.

Нормативна характеристика міської 
правової системи, утім, не може обмеж-
уватися виявленням системи джерел місь-
кого права. Міське право, як і будь-яке 
інше право, складається з нормативних 
інститутів як цілісних комплексів норм 
міського права, забезпечення та реалізація 
яких відбувається на основі внутрішніх 
джерел міського права.

Розподіл права на інститути пов’язаний 
з особливостями галузевого правового ре-
жиму, який пронизує правову матерію га-
лузі та конкретизує системні групи право-
вих норм. Інститути права зосереджують 
у собі ознаки загального для всієї галузі 
правового режиму і демонструють осо-
бливості, які визначають їх специфіку. 
Звідси, інститут права – це конкретизова-
на правовим режимом цілісність правових 
норм, за допомогою яких здійснюється 
регулювання групи суспільних відносин 

із застосуванням галузевого методу регу-
лювання для досягнення єдиної мети.

Необхідно розрізняти правові інсти-
тути та інститути права. Правові інсти-
тути виражають ступінь інституціоналі-
зації правових явищ в правовій системі 
в цілому і містять в собі основні ознаки 
цих явищ. Інститути права відносяться 
виключно до об’єднання правових норм 
усередині системи права. Інститут пра-
ва характеризується загальним змістом 
правових норм, смисловою пов’язаністю 
між ними, логічною єдністю, що зумов-
лює їх відокремлення всередині галузі 
або, як виняток, між декількома галу-
зями права. Фактично функціональна 
характеристика нормативних приписів, 
запрограмована в них мета правового 
регулювання забезпечує з’єднання пра-
вових норм в системні утворення, якими 
виступають інститути.

Існування правових інститутів на рів-
ні міської правової системи пов’язане не 
стільки зі структурацією нормативного 
матеріалу, скільки з інституціалізацією 
міського права як такого. У цьому контек-
сті правові інститути в міському праві фор-
муються як такі згустки правової матерії, 
які безпосередньо випливають з природи 
міста, є його породженням та продовжен-
ням. Серед правових інститутів міського 
права можна назвати: інститут міського 
управління, інститут життєзабезпечення 
міста, інститут права міської власності, 
інститут побратимства, інститут міського 
планування, інститут міської скарбниці, 
інститут міського туризму, інститут місь-
кої екології, інститут збереження історич-
ної спадщини міст тощо.

Висновки. Як можна переконатися, 
нормативна складова міської правової 
системи відрізняється складною дже-
рельною структурою, інституційним 
підґрунтям та специфічними нормати-
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вами (як статутного, так і договірного 
походження). У той же час, проблеми 
інституційної та нормативної недостат-
ності міського права як правової систе-
ми зумовлюють складнощі у формуванні 
особливих норм міського права, які б, за 
рахунок переваг локального правового 
регулювання, впливали на поведінку го-
родян, їх об’єднань, органів місцевого 
самоврядування, а також інших суб’єктів 
міського права. На нашу думку, перспек-
тиви міського права в Україні багато у 

чому залежать не лише від якості та кіль-
кості статутів територіальних громад міст, 
які б, з одного боку, створювали реальне 
підґрунтя для формування правових сис-
тем міст, а з іншого – відображали уні-
кальні особливості кожного окремого міс-
та, але й від того, як будуть розгортатися 
нормативні положення цих статутів у по-
дальшій локальній міській нормотворчос-
ті. Це створить умови для ефективної та 
стабільної нормативної інституціоналіза-
ції міської правової системи в Україні.
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ

Статтю присвячено висвітленню окремих аспектів застосування допоміжних репродуктивних 
технологій в України та значення сурогатного материнства, визначенню основних понять, право-
вої регламентації і складу даних правовідносин.

Ключові слова: допоміжні репродуктивні технології, сурогатне материнство, штучне заплід-
нення, цивільні правовідносини з сурогатного материнства.

Статья посвящена освещению отдельных аспектов применения вспомогательных репродук-
тивных технологий в Украине и значения суррогатного материнства, определению основных по-
нятий, правовой регламентации и составу данных правоотношений.

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, суррогатное материнство, 
искусственное оплодотворение, гражданские правоотношения с суррогатного материнства.

Article is devoted to some aspects of assisted reproductive technologies in Ukraine and the impor-
tance of surrogacy, definition of main terms, legal regulation and structure of this legal relations.

Key words: assisted reproductive technology, surrogacy, artificial insemination, civil relationship 
with surrogacy.

Окремі аспекти правового регулюван-
ня сурогатного материнства досліджу-
вали в своїх працях М.В. Антокольська,  
Н.А. Аблятіпова, Л.К. Айвар, Є.В. Григорович,  
О.В. Данченко, О.Ю. Ільїна, В.С. Корсак, 
Л.О. Красавчікова, Г.І. Літвінова, О.С. Мі-
трякова, Р.А. Майданик, О.В. Михальнюк, 
А.О. Пестікова, І.Я. Сенюта, М.В. Сопель, 
С.Г. Стеценко, Г.Б. Труновський, С.С. Шев-
чук та інші вчені-правники.

Перша дитина, яку народила сурогат-
на матір, з’явилася в Англії в 1978 році  
[1, c. 7-9]. В Україні вперше сурогатне 
материнство як метод лікування було ви-
користано у 1993 p., коли бабуся виноси-
ла свого онука, оскільки у її доньки була 

відсутня матка. Цікавим є досвід США в 
правовому регулюванні сурогатного мате-
ринства. Про морально-етичні та юридич-
ні ускладнення, що виникають, свідчить 
судова справа, що мала місце в 1987-1988 
р. Незважаючи на укладений контракт, су-
рогатна мати Мері Уайтхед відмовилася 
віддати дитину подружжю Стернам (яйце-
клітина належала Елизабет Стерн, а спер-
ма - її чоловіку Вільяму Стерну).

Перша судова інстанція позбавила М. 
Уайтхед материнства і передала батьків-
ські права Стернам. Однак після 10 міся-
ців Верховний суд штату Нью-Джерсі ви-
рішив цю справу по-іншому: зберіг права 
Стернів на опікунство і наділив М. Уайт-
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хед правами матері-візитера. Особливо 
варто підкреслити, що остаточним рішен-
ням суду контракт із приводу сурогатного 
материнства був визнаний недійсним як 
такий, що суперечить законові та прини-
жує людську гідність жінки [2, c. 215].

Слід зазначити, що сурогатне материн-
ство цілком законне на території України. 
Так, правове регулювання відносин су-
рогатного материнства здійснюється по-
ложеннями Сімейного кодексу України, 
Наказу Міністерства юстиції України від 
18 жовтня 2000 р. №52/5, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 
2000 р. за №719/4940 «Про затвердження 
Правил реєстрації актів громадянського 
стану в Україні» та Наказу Міністерства 
охорони здоров’я України 09.09.2013 №787, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 2 жовтня 2013 р. за №1697/24229, 
«Про затвердження Порядку застосування 
допоміжних репродуктивних технологій в 
Україні».

Головна проблема, пов’язана з цим 
непростим питанням носить етичний ха-
рактер. Супротивники сурогатного ма-
теринства вважають, що цей метод є но-
вою формою торгівлі жінки своїм тілом, 
за якого вона стає «живим інкубатором». 
Особливо активно виступають проти но-
вих репродуктивних технологій богосло-
ви [3]. Прихильники цієї думки вважають, 
що якщо вагітність і наступна віддача ди-
тини відбуваються за гроші, то людина ви-
ступає в якості товару, а торгівля людьми 
переслідується і забороняється. У зв’язку 
з цим сурогатне материнство заборонено 
у ряді країн: у Німеччині, Австрії, Швеції, 
Норвегії, Франції, деяких штатах США.

На сьогодні це питання регулюється 
Сімейним Кодексом України (далі –СК). У 
ст. 123 СК передбачено порядок визначен-
ня походження дитини від батька, матері 
при штучному заплідненні та імплантації 

зародка. У ч. 2 ст. 123 СК України у разі 
імплантації в організм іншої жінки зарод-
ка, зачатого подружжям, батьками дитини 
є подружжя. Якщо зародок, зачатий чоло-
віком, який перебуває у шлюбі, та іншою 
жінкою, імплантовано в організм його 
дружини, дитина вважається такою, що 
походить від подружжя. Таким чином за-
конодавчо в Україні дозволено застосуван-
ня такої форми репродуктивної медицини 
як сурогатне материнство, проте воно об-
межено лише одним способом. Як зазна-
чає професор Дахно Ф.В. існує два види 
сурогатного материнства: повна сурогат-
ність –імплантація в організм іншої жінки 
зародка, зачатого чоловіком та дружиною 
або жінкою та донором. Це так зване гес-
таційне сурогатне материнство, при якому 
жінка, яка виношує дитину генетично не 
пов’язана з дитиною. Інший вид – част-
кова, або гендерна сурогатність, при якій 
використовується яйцеклітина жінки  
[4, c. 17-19].

Слід зазначити, що до 1 січня 2004 року 
діяв Кодекс про шлюб та сім’ю України 
(далі – КпШС), у якому закріплювалась 
норма ст. 56, відповідно до якої чоловік, 
який дав письмову згоду на запліднення 
своєї дружини за допомогою донора, за-
писується батьком народженої нею дити-
ни і не має права оспорювати проведений 
запис; дружина, яка дала письмову згоду 
своєму чоловіку на запліднення та на-
родження дитини іншою жінкою (доно-
ром), записується матір’ю цієї дитини і не 
має права оспорювати проведений запис. 
Можливо така норма з однієї сторони є 
жорсткою, проте на сьогодні існує чимало 
судових процесів, пов’язаних з викорис-
танням цього методу штучного запліднен-
ня. Таким чином положення законодавця 
виключало можливість оспорення при-
йнятого рішення. У чинному СК це питан-
ня залишилось не врегульованим.
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Нормами чинного законодавства Укра-
їни не визначено поняття та не передба-
чено розкриття сутності сурогатного ма-
теринства. У зв’язку з чим визначення та 
сутність сурогатного материнства розкри-
то з медичної точки зору. Сурогатне мате-
ринство передбачає перенесення ембріо-
на, отриманого заплідненням яйцеклітини 
біологічної матері – дружини, спермою 
біологічного батька – чоловіка, та вино-
шування дитини, яка є біологічно «чу-
жою» для жінки. В перекладі на медичну 
термінологію така процедура називається 
екстракорпоральне запліднення та може 
здійснюватися лише у спеціалізованих ме-
дичних закладах високо кваліфікованими 
спеціалістами [5, c. 159].

Із правової точки зору під сурогат-
ним материнством в Україні розуміють 
«запліднення жінки шляхом імплантації 
ембріона з використанням генетичного 
матеріалу подружжя з метою виношуван-
ня і народження дитини, яка в подальшо-
му буде визнана такою, що походить від 
подружжя», як правило, на комерційній 
основі на підставі відповідного договору 
між подружжям та сурогатною матір’ю. 
Тобто сутність сурогатного материнства 
полягає у тому, що запліднена яйцекліти-
на пересаджується до організму генетич-
но сторонньої жінки, яка виношує і наро-
джує дитину не для себе, а для бездітного 
подружжя.

Україна відноситься до числа небага-
тьох країн, де сурогатне материнство до-
зволено законом. Натомість ставлення до 
легалізації сурогатного материнства в ін-
ших країнах світу досі лишається різним. 
Наприклад, у Німеччині спроба імпланту-
вати ембріон жінці, яка у наступному має 
намір відмовитися від своєї дитини, є зло-
чином, відповідальність за який несе лі-
кар, який здійснив операцію з пересадки 
ембріону. Заборонено сурогатне материн-

ство також у Нідерландах, Швеції, Австрії 
та Швейцарії. Щодо регулювання питань 
встановлення материнства у випадку на-
родження дитини дотримується більшість 
європейських країн, де сурогатне материн-
ство легалізоване, - матір’ю дитини вважа-
ється та жінка, яка її виносила і народила, 
тобто права біологічної матері мають пере-
важну силу перед правами матері генетич-
ної. Аналогічне положення презюмується 
російським сімейним законодавством, від-
повідно до якого особи, які перебувають у 
шлюбі, та які дали згоду у письмовій фор-
мі на імплантацію ембріона іншій жінці з 
метою його виношування, можуть бути 
записані батьками дитини лише за згодою 
жінки, яка народила дитину.

В інших державах (Греція, Нідерланди, 
Норвегія, Швейцарія, Іспанія) заборонене 
лише комерційне сурогатне материнство 
та не допускаються судові позови за таки-
ми угодами [13, c. 79].

Законодавство США не має єдиної пра-
вової бази на всій території США з вико-
ристання цього методу. Конституція надає 
державним Зборам штатів право самостій-
но приймати законодавчі акти в галузі охо-
рони здоров’я. Кожний штат самостійно 
створює законодавчу базу, у тому числі і 
щодо питань сурогатного материнства [7].

На загальноєвропейському рівні 19 
листопада 1996 року Комітет Міністрів 
Ради Європи прийняв Конвенцію про пра-
ва людини та біомедицину [8]. Конвенція 
є першим обов’язковим юридичним до-
кументом у сфері охорони здоров’я, який 
став на захист людини від можливих зло-
вживань, пов’язаних з використанням но-
вих біологічних і медичних методів і про-
цедур. Методи штучного запліднення в 
міжнародному праві регулюються також 
декількома директивами, які закріплені у 
рекомендаціях Парламентської Асамблеї 
Ради Європи, резолюціями, прийнятими 
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16 березня 1969 р. Європейським Парла-
ментом та ін. Найскладнішим у процесі 
законодавчого закріплення стало регулю-
вання такого методу штучного запліднен-
ня, як сурогатне материнство. Оскільки 
застосування цього методу постійно зрос-
тає, тому відповідно збільшується необ-
хідність серйозного правового підходу до 
цього питання. Адже, йдеться не про по-
купку автомобіля чи житла, а про життя 
довгоочікуваної дитини. Саме тому суро-
гатне материнство не повинно стати дже-
релом шахрайства чи матеріального збага-
чення, торгівлею дітьми [9, c. 9].

Українським законодавством також не 
врегульовано часті випадки, коли суро-
гатні матері відмовляються віддавати на-
роджену дитину її справжнім батькам або, 
коли дітей, що народилися неповноцін-
ними, відмовляються забирати генетичні 
батьки, мотивуючи свою відмову тим, що 
така неповноцінність обумовлена шкідли-
вим впливом організму сурогатної матері.

Репродуктивна послуга як об’єкт ци-
вільних правовідносин з сурогатного ма-
теринства передбачає встановлений до-
говором процес зачаття, виношування і 
народження дитини з подальшою її пе-
редачею біологічним батькам. Репродук-
тивне суб’єктивне право розуміється як 
«право самостійного ухвалення рішення 
щодо кількості власних дітей, інтервалів 
між їхнім народженням, штучного пере-
ривання вагітності в законодавчо визна-
чені терміни, використання допоміжних 
репродуктивних технологій у випадках 
неможливості мати дітей природнім спо-
собом» [2, c. 318]. Репродуктивний ци-
вільний обов’язок можливий лише для 
сурогатної матері, яка підписала договір 
сурогатного материнства надати визначе-
ну послугу.

Договір сурогатного материнства – це 
договір, згідно з яким сурогатна мати (ви-

конавець) після імплантації або трансплан-
тації в її організм (без використання її біо-
логічного матеріалу) ембріона чоловіка 
та жінки, які перебувають у шлюбі та на-
дали свій генетичний матеріал (замовни-
ки), зобов’язується виносити, народити та 
передати дитину замовникам, а замовни-
ки зобов’язуються оплатити виконавцеві 
фактичні витрати, пов’язані з виконанням 
ним договору, та винагороду, якщо інше не 
встановлено договором [10, c. 102-107].

Договір про сурогатне материнство 
може бути комерційним та некомерцій-
ним. При комерційному сурогатному ма-
теринстві сурогатна мати отримує платню 
або якусь матеріальну винагороду. Неко-
мерційне сурогатне материнство не пе-
редбачає оплати або матеріальної вигоди, 
окрім оплати витрат, пов’язаних із вагіт-
ністю, зокрема з медичним наглядом.

В кожному окремому випадку договір 
буде індивідуальним, але все ж спільною 
відмітною рисою їх є предмет договору, 
умови і порядок його виконання; поря-
док розрахунку між сторонами, права та 
обов’язки сторін, термін дії договору; від-
повідальність сторін; страхування; конфі-
денційність [12, c. 28].

Якщо сурогатна матір залишається 
анонімною, доцільне укладення декількох 
договорів:

1. Між сурогатною матір’ю та медич-
ним закладом, де буде проведено штучне 
запліднення та подальше спостереження 
за перебігом вагітності.

2. Між цим медичним закладом та по-
дружжям-замовниками [11].

Після народження сурогатною матір’ю 
дитини сурогатна матір повинна надати 
нотаріальну згоду на запис замовників 
батьками. Навіть за відсутності такої зго-
ди, замовники у відповідності до ст. 123 
Сімейного кодексу України визнаються 
батьками даної дитини.
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Згідно п. 2.2 Наказу Міністерства юс-
тиції №140/5 від 18.11.2003 «Про внесен-
ня змін і доповнень до Правил реєстрації 
актів цивільного стану в Україні», в разі 
народження дитини жінкою, якій був імп-
лантований зародок, зачатий подружжям, 
реєстрація народження проводиться за 
заявою подружжя, які дали згоду на імп-
лантацію. У цьому випадку одночасно з 
документом, що підтверджує факт наро-
дження дитини цією жінкою, подається 
засвідчена нотаріусом її письмова згода 
на запис подружжя батьками дитини. При 
цьому в графі «Для відміток» робить-
ся відповідний запис: «Матір’ю дитини, 
згідно з медичним свідоцтвом про наро-
дження форми №103/о-95, є громадянка 
(прізвище, ім’я, по батькові)». Державна 
реєстрація народження дитини повинна 
бути здійснена протягом місяця після його 
народження.

Щоб уникнути численних позовів з 
оскарження батьківства і материнства в 
законодавстві існують чіткі обмеження. 
Згідно п. 11 Постанови пленуму Верхо-
вного Суду України №3 від 15.05.2006 
«Про застосування судами окремих норм 
Сімейного кодексу України при розгляді 
справ щодо батьківства, материнства або 
стягнення аліментів», особа, яка дала зго-
ду на штучне запліднення своєї дружини, 
не має права оскаржувати батьківство. 
Аналогічно, відповідно до п. 2 ст. 139 СК 
України, оскарження материнства не до-

пускається у випадках, передбачених ч. 2, 
3 ст. 123 кодексу. Це положення регламен-
товано законодавчо, виходячи з моральних 
позицій. Тут передбачена можливість ви-
никнення у жінки, яка виношувала дити-
ну (сурогатної матері), материнських по-
чуттів до дитини, яка є біологічно чужою 
для неї. У такому разі права та інтереси 
біологічної матері (відповідно, і дитини) 
захищені законом.

Отже, слід виділити такі недоліки зако-
нодавчому регулюванні сурогатного мате-
ринства в Україні:

1) відсутність спеціального норма-
тивно-правового акта, що детально регла-
ментує всі аспекти відносин сурогатного 
материнства; 

2) неврегульованість істотних умов 
договору; 

3) відсутність окремого виду догово-
ру, а саме договору сурогатного материн-
ства у сімейному кодексі України;

4) коли подружжя відмовляється з 
тих чи інших причин забрати дитину, на-
роджену сурогатною матір’ю - дана ситу-
ація не врегульована чинним законодав-
ством, тому вона має бути врегульована 
домовленістю сторін договору.

Отже, на даному етапі законодавство 
про сурогатне материнство в Україні є 
недостатньо врегульованим, в результаті 
чого можуть виникати порушення прав 
біологічних батьків, сурогатної матері і 
самої дитини.
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КОНЦЕССИИ МОРСКОГО ПОРТА 

Тема, которая исследуется в статье является актуальной с учетом тех преобразований, 
которые происходят в гражданском законодательстве Украины и государств Европы в целом. 
Экономика является базисом, правовые отношения оформляют экономические процессы. Ана-
лиз этих преобразований с теоретических позиций является всегда актуальным. Морские порты 
на сегодняшний день подвергаются подобным преобразованиям, происходит переход от госу-
дарственно-правового регулирования деятельности морского порта к частно-правовому.

Ключевые слова: морской порт, концессия, концессионное соглашение, инвестиционный 
договор.

Тема, що досліджується в статті є актуальною з урахуванням тих перетворень, які відбуваються 
в цивільному законодавстві України та держав Європи в цілому. Економіка є базисом, правові 
відносини оформляють економічні процеси. Аналіз цих перетворень з теоретичних позицій є 
завжди актуальним. Морські порти на сьогоднішній день піддаються подібним перетворенням, 
відбувається перехід від державно-правового регулювання діяльності морського порту до при-
ватно-правовому.

Ключові слова: морський порт, концесія, концесійну угоду, інвестиційний договір.

The theme, which is investigated in the article is relevant given the transformations that occur in the 
civil legislation of Ukraine and European countries in General. The economy is the basis of the legal 
relationship draw up economic processes. The analysis of these transformations and theoretically is 
always current. Sea ports today are such transformations, is the transition from state regulation of 
activity of sea port to private law.

Key words: sea port, concession, the concession agreement, the investment contract.

В настоящее время министерство 
инфраструктуры проводит кампанию 
информирования для привлечения 
международных компаний к участию в 
конкурсе на концессию в порту “Южный” 
(Одесская обл.). 

«Инфраструктура порта является 
самодостаточным интересным бизнес-
субъектом, который при правильном по-
строении взаимоотношений внутри порта 
имеет право окупаться. И на это мы сегод-
ня ориентируемся », - сказал первый за-
меститель министра Минифраструктуры 

Александр Малин во время встречи с 
экспертами отрасли, состоявшейся 26 
июня в Американской торговой палате, 
при этом Минифраструктуры приглаша-
ет все заинтересованные компании уча-
ствовать в инвестиционных, в том числе 
концессионных конкурсах.

Также Александр Малин сообщил – «…
сегодня мы занимаемся тем, что широко 
освещаем мировую морскую обществен-
ность, о том, что такой проект рождается 
и будет выставлен на конкурс. Мы прово-
дили консультации с Международной тор-
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говой палатой и с Американской торговой 
палатой как раз с целью донесения этой 
информации. Будут другие соискатели 
или нет, это будет ясно после объявления 
первого этапа на отбор соискателей», – 
сказал он [1].

Заключение договора является 
необходимым юридическим фактом, но 
при этом рекомендовано обязательно про-
водить конкурс как дополнительный юри-
дический состав для непосредственного 
заключения договора уже как следствия. 
Заключение же договора концессии мор-
ского порта является необходимой ста-
дией, которая применяется для возник-
новения соответствующих отношений. В 
литературе указано, что заключение до-
говора является процессом достижения 
договоренности между сторонами. Речь 
идет о позиции сторон, определяются осо-
бенностями договора, их правовым по-
ложением и предписаниями позитивного 
законодательства [2]. Указанное имеет 
особенности договора концессии морско-
го порта. 

Через заключение договора концес-
сии морского порта возникают соответ-
ствующие правоотношения между сто-
ронами. Впрочем, особенности этого 
договора являются определяющими спе-
цифику его заключения. Ведь закон требу-
ет не просто заключения этого договора, 
но также - проведения уполномоченным 
государственным органом соответствую-
щего конкурса, с победителем которого 
уже собственно и заключается договор. 
О.В. Дзера указал на то, что существуют 
определенные особенности заключения 
биржевых сделок (договоров), проведение 
торгов на аукционах, в порядке конкурса 
[3]. О.А. Беляневич называет заключение 
договоров по конкурсу «нетрадиционным» 
способом заключения договоров. Она пи-
шет, что нетрадиционным способом за-

ключения договоров являются биржевые 
сделки, договоры, которые заключаются 
на аукционах, по конкурсу, поскольку они 
основаны на условиях конкуренции участ-
ников [4]. Н.С. Демченко также указывает 
на конкурентные принципы относитель-
но участия в конкурсе. Она отметила, что 
конкурс подразумевает конкуренцию по-
купателей в приобретении объекта при-
ватизации относительно его цены (ком-
мерческий конкурс) или относительно 
других условий продажи (некоммерчес-
кий конкурс) [5]. Это следует принимать 
во внимание, несмотря на то, что действи-
тельно заключение договоров по конкур-
су является отдельным способом заклю-
чения договоров, что имеет собственные 
особенности, в частности - конкуренцию 
участников, выбор лучших предложений 
для избрания их победителями конкур-
са по сравнению с другими участниками 
условия договора.

В основу правоотношений концессии 
положен не один лишь факт заключения 
непосредственно соответствующего дого-
вора, а юридический состав, содержащий 
в себе ряд юридических фактов, среди 
которых проведение конкурса, определе-
ние определенного лица его победите-
лем и лишь тогда собственно заключения 
договора как юридического докумен-
та. Впервые такое предположение, что 
отдельные договоры могут заключаться 
на основании юридического состава сде-
лала О.А. Беляневич. Она указала, что 
основанием возникновения обязательства 
из договора, который заключен на бирже, 
аукционе, конкурсе, является сложный 
юридический состав [6]. Впрочем указа-
на исследовательница не уделила особого 
внимания концессии, в частности - мор-
ского порта, поэтому, из каких юридичес-
ких фактов состоит в данном случае юри-
дический состав еще нужно исследовать.
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О.В. Дзера уделил внимание 
конкурсным принципам заключения до-
говоров и указал следующее. В процес-
сах разгосударствления и приватизации 
договорам принадлежит ведущее место 
среди форм, которые используются для 
преодоления монополии государственной 
собственности (купля-продажа государ-
ственного имущества через аукционы, 
конкурсы, биржи и т.п.) [7]. Здесь указа-
но на то, что конкурсные принципы при-
меняются при заключении договоров 
там, где речь идет о передаче имущества 
из государственной собственности. Кон-
цессии морского порта это касается в по-
лной мере. Впрочем при концессии соб-
ственность сохраняется за государством, 
впрочем, конкурсные принципы передачи 
имущества в концессию позволяют пере-
дать имущество в эффективное пользо-
вание лицу, что способна это имущество 
наилучшим образом эксплуатировать и 
улучшать.

Согласно ст. 2 Закона Украины «О кон-
цессиях» одним из принципов концес-
сионной деятельности является выбор 
концессионеров преимущественно на 
конкурсной основе. Фраза: «преимуще-
ственно на конкурсной основе» дает осно-
вания понимать ее так, что конкурс при 
заключении договора концессии прово-
дится в большинстве случаев. По концес-
сии имущества морского порта вроде кон-
курсная процедура передачи имущества в 
концессию является обязательным, но это 
выражено в Законе не очень четко. Так, 
ст. 26 Закона Украины «О морских портах 
Украины» содержит положения, что част-
ное инвестирование в объекты портовой 
инфраструктуры государственной формы 
собственности на территории морского 
порта осуществляется на основании до-
говоров концессии, договоров о совмест-
ной деятельности, договоров аренды, 

других видов инвестиционных договоров, 
заключаемых на основе специальных про-
цедур, определенных законами Украины. 
Следовательно имеет место необходи-
мость проведения конкурса. То есть это 
не договора, которые заключаются по 
общей процедуре, а такие, заключаемых 
на основе специальных процедур, в част-
ности, для договора концессии морского 
порта – конкурсная процедура, поскольку 
она определена в ст. 2 Закона Украины «О 
концессиях».

Впрочем, считаем, что следует четко 
и прямо определить в Законе необходи-
мость проведения конкурса при заключе-
нии договора концессии морского порта, 
чтобы устранить разночтения и возмож-
ность различного толкования указанных 
требований. При этом признаем необхо-
димость конкурса при заключении этого 
договора как процедуры, что позволяет 
наилучшим образом осуществить инвес-
тирования в морские порты. Подтверж-
дением этому является ч. 7 ст. 7 Закона 
Украины «О концессиях», где указано, что 
победителем концессионного конкурса 
признается претендент, который предло-
жил лучшие условия осуществления кон-
цессии, согласно условиям концессионно-
го конкурса. Кроме того, в п. 2 Положения 
о проведении концессионного конкурса 
и заключении концессионных договоров 
на объекты права государственной и ком-
мунальной собственности, которые пред-
оставляются в концессию указано следу-
ющее. Задачей концессионного конкурса 
является определение юридического или 
физического лица, которое обеспечит на-
илучшие условия осуществления концес-
сионной деятельности.

Несоблюдение условий конкурса его 
участником может стать поводом для при-
знания недействительными результатов 
концессионного конкурса и договора кон-
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цессии (в случае если он был заключен) 
в судебном порядке. Так, по одному из 
судебных дел было подан иск о призна-
нии недействительным договора концес-
сии целостного имущественного комп-
лекса, признании недействительными 
результатов конкурса по предоставлению 
целостного имущественного комплекса в 
концессию, который был судом удовлет-
ворен. В ходе судебного рассмотрения 
дела выяснилось, что ответчиком - по-
бедителем конкурса не были соблюдены 
условия, предусмотренные конкурсной 
документацией, не представлено надле-
жащих доказательств в подтверждение 
опыта эффективного управления предпри-
ятием водно-канализационного хозяйства 
не менее трех лет и осуществление такой 
деятельности в городах (регионах) с об-
щей численностью населения на момент 
подачи предложения - не менее трех мил-
лионов жителей.

Суд учел, что победителем концес-
сионного конкурса признается претен-
дент, который предложил лучшие усло-
вия осуществления концессии, согласно 
условиям концессионного конкурса. При 
этом, абзацем 3 части 2 статьи 7 За-
кона Украины «О концессиях» установ-
лено, что непредставление в заявке на 
участие в конкурсе необходимой инфор-
мации, представление ее в неполном 
объеме или представление недостовер-
ной информации является основанием 
для недопущения претендента к учас-
тию в концессионном конкурсе. Вопреки 
указанной правовой норме, организатор 
конкурса - Луганская областная рада до-
пустила к участию в концессионном кон-
курсе лицо, которое впоследствии было 
признана победителем, несмотря на то, 
что последний не соответствует усло-
виям конкурсной документации, и опред-
елил его победителем конкурса.

Предложение лучших условий осу-
ществления концессии победителем кон-
курса позволяет более эффективному 
инвестору добиться заключения с ним кон-
цессионного договора, что соответству-
ет принципу справедливости как осно-
вополагающей идеи гражданского права. 
Поэтому предлагаем добавить абз. 2 ч.  
1 ст. 26 Закона Украины «О морских пор-
тах Украины» и указать в нем: «При заклю-
чении договоров концессии объектов пор-
товой инфраструктуры государственной 
формы собственности на территории мор-
ского порта проведение конкурса является 
обязательным». Это позволит устранить 
пробелы и разночтения в определении 
«специальных», как сейчас указано в за-
коне правил заключения договоров по ис-
пользованию имущества морских портов.

Следовательно, заключение договора 
концессии морского порта предусматри-
вает соблюдение двух аспектов: первый -  
оферта и акцепт как требование к какой-
либо договора и второй - соблюдение 
дополнительных требований по заключе-
нию этих договоров на конкурсной осно-
ве в случаях, определенных законом. О.А. 
Беляневич определила правовую сущность 
необходимости заключения отдельных 
договоров по условиям конкурса. Она 
указала, что проведение аукционов и кон-
курсов имеют особенности, которые, с 
одной стороны, обусловлены их разным 
правовым регулированием и деловыми 
обычаями, а с другой – имеют сходство, что 
дает возможность разработать общую мо-
дель заключения хозяйственных договоров 
в условиях конкуренции покупателей [8]. 
Итак, концессия морского порта, что возни-
кает на конкурсной основе, позволяет сде-
лать конкурентную среду среди кандидатов 
на заключение этого договора, тем самым 
способствует формированию лучших усло-
вий для концессии имущества морского 
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порта. В литературе проведено выявление 
разъяснительных признаков аукционов и 
конкурсов, хотя законодатель в отдельных 
положениях (ст. 650 ГК Украины) их не 
разграничивает. Доктрина же указывает на 
такое. В основу разграничения аукционов 
и конкурсов положен способ определения 
победителя: на аукционе им признается 
лицо, которое предложило наибольшую 
цену, а при проведении конкурса - тот, кто 
по заключению конкурсной комиссии, на-
значенной организатором конкурса, пред-
ложил лучшие условия [9]. С таким разгра-
ничением следует согласиться. 

Существует необходимость опред-
елить при проведении конкурса, кроме 
цены, другие существенные условия до-
говора. При этом существенные условия 
должны содержаться в предложении, 
сформулированным участником конкур-
са [10]. ГК Украины четко не регулиру-
ет заключения договора на основании 
конкурса. Его ст. 650 отсылает к другим, 
специальным актам законодательства, 
регулирующих эти аспекты. В частнос-
ти, установлено, что особенности заклю-
чения договоров на биржах, аукционах, 
конкурсах и т.п. устанавливаются со-
ответствующими актами гражданского 
законодательства. Таким специальным 
законом относительно заключения дого-
вора концессии на основании конкурса 
является, в частности, Закон Украины «О 
концессиях».

Поскольку результатом концессион-
ного конкурса является необходимость 
заключения договора концессии мор-
ского порта, этот конкурс в литературе 
часто именуют договорным. Существу-
ет доктринальное понятие договорного 
конкурса. Им, по мнению С.О. Бородов-
ського есть такой способ заключения до-
говора, который заключается в передаче 
права собственности на объект договора 

тому участнику конкурса, который при 
равных условиях предложил наивысшую 
цену или лучшие условия эксплуатации 
объекта. Договорный конкурс подразу-
мевает конкуренцию покупателей при 
заключении договора относительно его 
цены (коммерческий конкурс) или отно-
сительно других условий продажи (не-
коммерческий конкурс) в приобретении 
объекта договора. По результатам любого 
конкурса, при условии согласия его побе-
дителя и организатора, может быть заклю-
чен договор даже тогда, если его условия 
предусматривали другой результат. Пред-
метом конкурса может быть результат 
интеллектуальной, творческой деятель-
ности, совершения определенного дей-
ствия, выполнение работы, предоставле-
ние лучшего предложения относительно 
эксплуатации объекта и т.д [11].

Здесь важным является определение 
конкурса как отдельного способа заклю-
чения договора. Для заключения дого-
вора концессии по результатам конкурса 
необходимым является то, чтобы лицо 
- участник конкурса предложил лучшие 
условия эксплуатации объекта концессии. 
Причем с особенностями, определенными 
в ч. 7 ст. 6 Закона Украины «О концес-
сиях» и п. 6 Положения о проведении 
концессионного конкурса и заключении 
концессионных договоров на объекты пра-
ва государственной и коммунальной соб-
ственности.  

Поскольку для заключения договора 
концессии на условиях конкурса недо-
статочно только выразить предложение 
заключить договор концессии и другой 
стороне – акцептовать ее, существует осо-
бенность заключения настоящего догово-
ра. Она заключается в том, что в отличие 
от других договоров, где схему их заклю-
чения можно представить как «оферта-ак-
цепт», договор концессии морского порта 
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заключается по другой схеме: «оферта –  
победа в концессионном конкурсе - акцепт».

Само же заключение договора концес-
сии морского порта предусматривает на-
личие юридического состава, который до-
лжен включать в себя такие юридические 
факты как:

• объявление конкурса на заключе-
ние договора концессии морского порта 
уполномоченным государственным орга-
ном; 

• представление претендентом заявки 
на участие в конкурсе;

• предквалификация претендента 
(анализ достаточности технических, техно-
логических, финансовых, организационных, 
возможностей претендента);

• признание победителем конкурса 
претендента, который предложит лучшие 
условия концессии морского порта; 

• непосредственное заключение дого-
вора между концессиедателем и концессио-
нером

Отдельные исследования по концес-
сии проводились в экономической науке. 
Поскольку экономические отношения в 
правовых традиционно отмечаются как 
базисные, их тоже важно проанализи-
ровать. Так, О.И.Вакарчук указала, что 
сущность концессии как формы специ-
фических экономических отношений, 
складывающихся между концессионе-
ром и концессиедателем относительно 
эффективного использования государ-
ственного и коммунального имущества 
путем согласования общественных и 
индивидуальных интересов [12]. Оформ-
ление этих экономических по сути отно-
шений концессии происходит благодаря 
договору концессии. Этот договор за-
ключается для эффективного использо-
вания государственного и коммунально-
го имущества, что является важным для 
понимания природы этого договора.

Для проведения конкурса по передаче 
имущества морского порта в концессию кон-
цессиедатель утверждает условия концесси-
онного конкурса, создает конкурсную комис-
сию, готовит конкурсную документацию, 
объявляет концессионный конкурс, опред-
еляет размер регистрационного взноса, осу-
ществляет иные подготовительные действия 
для проведения конкурса. В частности, он 
обеспечивает претендентов необходимой 
информацией для подготовки предложений 
для участия в концессионном конкурсе, при-
нимает решение о допущении или недопуще-
нии (обоснованное) претендентов к участию 
в концессионном конкурсе и совершает дру-
гие необходимые для проведения конкурса 
действия. Стоит заметить, что для обеспече-
ния объективности при проведении конкурса 
на заключение договора концессии морского 
порта недопущения претендента к учас-
тию в концессионном конкурсе может быть 
только обоснованным. Об этом прямо указа-
но в ст. 7 Закона Украины «О концессиях».  
В частности, основанием для отказа в учас-
тии в конкурсе может быть непредставление 
претендентом в заявке на участие в конкурсе 
необходимой информации, представление 
ее в неполном объеме или предоставление 
неправдивой информации. Это необходимо 
для того, чтобы избежать участия и по-
следующей победы в конкурсе (тендере) 
фирм с сомнительной репутацией, или 
явно мошенников.

Всем хорошо запомнился один из самых 
громких украинских имиджевых сканда-
лов, когда 26 ноября 2012 года Украина 
подписала с компанией Gas Natural Fenosa 
(Испания) соглашение о сотрудничестве по 
реализации национального проекта «LNG-
терминал». Тогда Владислав Каськив, пред-
седатель Держагентсва по инвестициям, 
подписал контракт века на строительство 
LNG-терминала с таким себе Хорди Сар-
да Бонвеи, заявленным как представитель 
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испанской компании Gas natural fenosa, 
который на самом деле оказался лыжным 
инструктором из Барселоны и не имел отно-
шения к испанской компании.

Позже Gas natural fenosa даже подал в 
суд на самозванца Бонвеи, который, пози-
руя перед камерами, подписал фальшивую 
соглашение с правительством Украины на 
1 миллиард долларов[13] .

Это пример того, когда без пред-
варительной квалификации конкурс 
выиграла фирма, в последующем ока-
завшаяся «фиктивной».

К конкурсным принципам передачи иму-
щества морского порта в концессию можно 
отнести те, что разработаны Є.Ю. Гайко. 
Она указала, что механизм организации 
и проведения концессионных конкурсов 
учитывает три группы критериев, а имен-
но: критерии предварительной квалифика-
ции, технические и финансовые критерии 
конкурсного предложения, что позволяет 
отобрать наиболее эффективного концес-
сионера для управления предприятиями, а 
также дает возможность научно обосновать 
требования к структуре конкурсного пред-
ложения, правил и процедур концессионно-
го конкурса [14].  Итак, существуют следу-
ющие основные критерии при определении 
конкурсанта - претендента на заключение 
договора концессии морского порта как:

1) предварительная квалификация. Это 
изучение возможности конкурсанта осу-
ществлять эффективную эксплуатацию 
имущества морского порта, учитывая 
предыдущий опыт, деловую репутацию, 
наличие квалифицированных кадров или 
возможность их непосредственного при-
влечения. Для этого в заявке конкурсан-
та для участия в концессионном конкур-
се должна быть отражена информация о 
его предыдущих участиях в проектах по 
эксплуатации, обновлению имущества 
морских портов;

2) финансовые критерии инвестирова-
ния в имущество морского порта включа-
ют форму участия в инвестициях (в денеж-
ной форме, в виде товарно-материальных 
ценностей, с привлечением надлежащих 
конкурсанту объектов права интеллекту-
альной собственности) с определением 
сумм инвестиций, их источников и пред-
ложений по увеличению грузооборота 
или расширения назначения (ассортимен-
та грузов, которые обрабатываются) при-
чалов и другого имущества порта за счет 
привлечения инвестиций, сроки их при-
влечения и усвоения;

3) возможности технологической мо-
дернизации как факультативное требо-
вание сейчас является актуальной из-за 
необходимости в большом количестве 
случаев применить усилия для перево-
оружения технологических процессов 
обработки грузов, принимаемых для пе-
ревалки морскими портами. Это включа-
ет также экологические требования для 
применения технологий, учитывающих 
необходимость сохранения окружающей 
среды.

Схожие критерии в более раскрытом 
виде используются в п. 32 Положение о 
проведении концессионного конкурса и 
заключении концессионных договоров на 
объекты права государственной и комму-
нальной собственности, которые предо-
ставляются в концессию [15]. Основными 
критериями определения победителя 
концессионного конкурса являются: над-
ежность концессионера, серьезность его 
намерений и намерений его партнеров; 
наиболее выгодная и надежная схема фи-
нансирования проекта (на стадиях строи-
тельства или реконструкции объекта кон-
цессии); наибольшая доля собственных 
средств, вкладываемых претендентом в 
финансирование объекта концессии; раз-
мер расходов по эксплуатации объекта 
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концессии, который обеспечивает опти-
мальную доходность от эксплуатации 
объекта концессии, его самоокупае-
мость; кратчайшие сроки окупаемости 
объекта концессии, поступления дохо-
дов; - кратчайшие сроки строительства 
или реконструкции объекта концессии; 
лучшие условия использования объекта 
концессии для предоставления услуг по 
удовлетворению общественных потреб-
ностей; максимальное использование в 
концессионной деятельности работни-

ков – граждан Украины, в том числе и 
уволенных в связи с ликвидацией госу-
дарственного или коммунального пред-
приятия, имущество которого предостав-
лено в концессию. 

Все эти критерии учитывают необхо-
димость скорейшего обновления объекта 
концессии, его эффективного исполь-
зования с привлечением в экономику 
Украины необходимых ресурсов и 
отечественных специалистов. Это явля-
ется справедливым и разумным.
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СИСТЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА 
ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ

У статті досліджено сутність та види охорони авторських прав на драматичні твори на націо-
нальному рівні, проаналізовано національні та міжнародні системи захисту авторських прав та 
визначено причини пріоритету міжнародних норм щодо охорони авторських прав над нормами 
національного законодавства. 

Ключові слова: право інтелектуальної власності, авторське право, автор, драматичний твір, 
охорона авторського права, система захисту.

В статье исследована сущность и виды охраны авторских прав на драматические произве-
дения на национальном уровне, проанализировано национальные и международные системы 
защиты авторских прав и обозначены причины приоритета международных норм относительно 
охраны авторских прав над нормами национального законодательства.

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, авторское право, автор, драма-
тическое произведение, охрана авторського права, система защиты. 

In the article essence and types of copyright protection of drama works at national level is inves-
tigated, the national and international systems of defence of copyright are analysed and the reasons 
of a priority of the international norms concerning copyright protection over standards of the national 
legislation are defined.

Key words: intellectual property right, copyright, author, dramatic work, copyright protection, 
system of defence.

Систему охорони авторських прав на 
драматичні твори можна розглядати як в 
широкому, так і в вузькому розумінні.

В широкому значенні охорона автор-
ських прав на драматичні твори - це не 
тільки правова категорія, яка нерозривно 
пов’язана з правовим захистом, а й перш 
за все, є одним зі способів стимулювання 
творчої діяльності, збагачення та поши-
рення національної культурної спадщини.

Згідно з Бернською конвенцією чим 
вище рівень охорони авторського права, 
тим більший стимул для авторів, а чим 
більша кількість інтелектуальних творів 

в країні, тим вище авторитет цієї країни. 
Цілком об’єктивно можна судити про те, 
що кожен учасник інтелектуальної діяль-
ності, окрім отримання винагороди (за 
продукт своєї діяльності), хоче бути по-
вністю захищеним від посягань на його 
авторські права [1, с. 109]. 

В вузькому значенні треба розумі-
ти перш за все, що драматичні твори, як 
правило, мають сценарій (сценарні твори, 
але не сценічні, хоча вони призначені для 
виконання на сцені) і таким чином, відно-
сяться одночасно до двох видів мистецтва 
- театру і літератури. З огляду на це, дра-
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матичні твори визнаються в якості творів, 
що підлягають охороні авторським пра-
вом. Проте їх охорона забезпечується тіль-
ки тоді, коли вони існують в об’єктивній 
формі, тобто якщо твори зафіксовані в 
лібрето або виконання записані на мате-
ріальному носії у формі, придатній для 
сприйняття. При цьому, драматичні твори 
являють собою об’єкт авторського права, 
якщо незалежно від постановки в натурі 
є окремі від них указівки про постановку, 
що убрані в самостійну об’єктивну форму 
(письмову чи іншу).

З огляду на це, кожна держава встанов-
лює норми авторського права відповідно 
до цілей, які вона ставить перед собою у 
цій сфері. 

В Україні визнається пріоритет між-
народних норм права над нормами націо-
нальних законів. У нормативно-правових 
актах про авторське право України цей 
пріоритет закріплено у відповідних стат-
тях фактично в уніфікованому вигляді. 

Так, на національному рівні, окрім Кон-
ституції України, яка містить положення, 
що кожен має право володіти, користувати-
ся і розпоряджатися результатами своєї ін-
телектуальної, творчої діяльності; проголо-
шується свобода літературної, художньої, 
наукової творчості, основним спеціальним 
Законом у цій сфері є Закон України «Про 
авторське право і суміжні права» [2]. Пи-
тання охорони авторського права також 
врегульовані статтями Книги ІV Цивільно-
го кодексу України [3]. При цьому, вагоме 
значення для захисту авторського права ві-
діграють також міжнародно-правові акти, 
до яких приєдналася Україна. З метою при-
ведення чинного законодавства України у 
сфері авторського права до вимог міжна-
родно-правових актів було внесено суттє-
ві зміни Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо правової охорони інтелектуальної 

власності» [4]. Це говорить про те, що в 
принципі на даний час в Україні сформова-
на законодавча база щодо правової охорони 
авторського права.

Однак, як і в будь-якій іншій країні, наці-
ональне законодавство у силу об’єктивних 
і (або) суб’єктивних причин може містити 
норми, які або не перевірені на практиці, 
або введені на компромісних умовах або на 
основі застарілих підходів без урахування 
нових міжнародних норм і практики. Тим 
не менш, повинні застосовуватися норми 
міжнародних договорів, в яких бере участь 
держава. Іншими словами, якщо норми 
внутрішнього законодавства суперечать 
нормам міжнародних договорів, то засто-
совуються норми міжнародних договорів. 
Навіть норми міжнародних договорів, які 
не вступили в силу, мають пріоритет над 
нормами національного законодавства, 
якщо вони цими договорами суперечать. 
Ось чому важливо не тільки знати основні 
міжнародні договори в сфері авторського 
права і суміжних прав, але і правильно їх 
інтерпретувати. [5, c. 21].

На сьогоднішній день міжнародна сис-
тема захисту авторських прав представле-
на переліком таких нормативних докумен-
тів, як:

▪ Всесвітня конвенція про авторське 
право від 6 вересня 1952 року (перегляну-
та в Парижі 24 липня 1971 року);

▪ Угода про співробітництво в об-
ласті охорони авторського права і суміж-
них прав (Москва, 24 вересня 1993 року);

▪ Конвенція про охорону інтересів 
виробників фонограм від незаконного від-
творення їх фоногорамм (від 29 жовтня 
1971 року);

▪ Бернська конвенція про охорону 
літературних і художніх творів (від 24 
липня 1971 року);

▪ Міжнародна конвенція по охороні 
прав виконавців, виробників фонограм ві-
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щальних організацій (Римська конвенція) 
від 26 жовтня 1961 року;

▪ Брюссельська конвенція про по-
ширення несучих програм сигналів, пере-
даних через супутники від 21 травня 1974 
року;

▪ Договір ВОІС по авторському пра-
ву від 12 грудня 1996 року;

▪ Договір ВОІС по виконаннях і фо-
нограмах від 20 грудня 1996 року.

Однак ми розглянемо найбільш вагомі, 
на нашу думку, нормативно-правові акти 
міжнародного характеру щодо охорони ав-
торських прав.

Нині основною складовою механізму 
системи міжнародної охорони авторсько-
го права залишається Бернська конвенція 
(Паризький акт від 24 липня 1971 р.) про 
охорону літературних та художніх творів 
і Всесвітня (Женевська) конвенція про ав-
торське право від 6 вересня 1952 р. [6]. 

У преамбулі Бернської конвенції про-
голошується її мета: охороняти настільки 
ефективно і однаково, наскільки це мож-
ливо права авторів на їхні літературні і 
художні твори. Відповідно до даного кон-
венційного положення, між усіма країнами 
Європейського Співтовариства діє правило 
про те, що авторські права, набуті на тери-
торії однієї держави, не набувають автома-
тичного визнання на території іншої [7]. 

Дане положення пояснюється тери-
торіальним характером. Це означає, що 
дія цих прав у іншій країні залежить від 
встановлених нею правил, а сфера дії на-
ціональних законів про авторське право 
обмежена територією тих країн, в яких ці 
закони прийняті. Зрозуміло, що об’єкти 
інтелектуальної творчості, зазвичай, по-
ширюються за межі певної держави, тому 
ці об’єктивні обставини доводять немож-
ливість у повному обсязі забезпечити до-
статню охорону авторського права лише 
національним законодавством. Тому охо-

рона авторських прав іноземців може бути 
досягнута укладенням між державами або 
іншими суб’єктами публічного права дво-
сторонніх та багатосторонніх угод.

Хоча Бернська конвенція включає в 
себе сукупність положень матеріально-
правового характеру, які тим самим ста-
новлять систему міжнародного регулю-
вання авторських прав та є обов’язковими 
для країн-учасниць, вона не є єдиною 
міжнародною угодою в галузі авторського 
права. Поряд з нею діє Всесвітня конвен-
ція про авторське право, головною метою 
якої є створення універсального режиму 
для охорони і захисту авторських прав 
на літературні, наукові і художні твори 
на міжнародному рівні. Маються на увазі 
такі різновиди творів як письмові, музич-
ні, драматичні і кінематографічні, твори 
живопису, графіки та скульптури.

Не менш важливою є угода про тор-
говельні аспекти прав інтелектуальної 
власності (ТРІПС), яка вводить режим 
найбільшого сприяння, що відсутній в 
Бернської конвенції: «стосовно охорони 
інтелектуальної власності, то будь-які ви-
годи, пільги, привілеї або імунітети, що 
надаються членом громадянам будь-якої 
іншої країни, негайно і беззастережно по-
ширюються на громадян всіх інших чле-
нів» (ст. 4) [8]. 

І хоча угода ТРІПС містить норми 
щодо наявності, сфери дії та викорис-
тання авторських прав, проте вона надає 
мінімальні матеріально-правові гарантії 
дотримання прав авторів та інших право 
володільців. У зв’язку з цим, законодав-
ства в державах – членах ЄС не дають 
змоги суб’єктам прав інтелектуальної 
власності користуватися однаковим рів-
нем охорони на території всієї спільноти. 
Передусім, це стосується процедур при-
пинення діяльності, яка пов’язана з пірат-
ством або контрафакцією.
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І останній міжнародно-правовий акт, на 
який ми б хотіли звернути увагу, це дого-
вір ВОІВ з авторського права, вироблений 
на Дипломатичній конференції ВОІВ з де-
яких питань авторського права і суміжних 
прав (2-20 грудня 1996).

Відповідно до Договору автори літе-
ратурних і художніх творів користуються 
виключним правом дозволяти будь-яке 
повідомлення своїх творів для загального 
відома, включаючи їх доведення до загаль-
ного відома таким чином, що представники 
публіки можуть здійснювати доступ до та-
ких творів з будь-якого місця і у будь-який 
час за їх власним вибором (ст. 8) [9]. 

Договір вперше на міжнародному рів-
ні ввів поняття інформації про управління 
правами як інформації, яка «ідентифікує 
твір, автора твору, володаря будь-якого 
права на твір або інформацію про умови 
використання твору і будь-які цифри або 
коди, у яких представлена така інформація, 
коли будь-який з цих елементів інформа-
ції прикладений до примірника твору або 
з’являється у зв’язку з повідомленням тво-
ри для загального відома» (п. 2 ст. 12) [9].

Також, важливе місце, щодо охорони 
авторських прав на драматичні твори, ві-
діграють і регіональні норми Директив 
Європейського Союзу. Для України, за-
конодавство якої слідує доктрині євро-
пейського авторського права, ці норми 
становлять значний інтерес. Більш того, в 
цих Директивах часто вперше формулю-
ються норми авторського права і суміж-
них прав, які згодом стають міжнародни-
ми нормами. 

В даний час, до сфери авторського права 
на драматичні твори, відносяться декілька 
директив Європейського Союзу, зокрема: 
«Про право на прокат і надання в тимчасове 
користування і деякі права, що відносяться 
до авторського права в галузі інтелектуаль-
ної власності», «Про координацію деяких 

правил авторського права по відношенню 
до супутникового мовлення і ретрансляції 
по кабелю», «Про гармонізацію строку охо-
рони авторського права і деяких пов’язаних 
прав», «Про правову охорону баз даних», 
«Про гармонізацію деяких аспектів автор-
ського права і суміжних прав у інформацій-
ному суспільстві» тощо.

Окрім цього, хотілось би звернути ува-
гу на те, що і міжнародні і національні 
нормативно-правові акти активно акцен-
тують увагу на строках охорони автор-
ських прав. 

Так, Бернська конвенція встановила мі-
німальний строк охорони майнових прав 
на час життя автора і 50 років після його 
смерті. При цьому, відлік строку дії май-
нових прав починається з 1 січня року, 
наступного за роком, в якому мав місце 
юридичний факт, який є підставою для по-
чатку перебігу строку [7]. 

В свою чергу, Європейський союз ви-
дав Директиву, яка встановлює в країнах-
членах строк охорони не менше 70 років 
після смерті автора (Council Directive 
92/100/EEC On rental right and lending right 
and on certain rights related to copyright in 
the field of intellectual property ). Дана Ди-
ректива вплинула на зміну строків в на-
ціональному законодавстві багатьох країн 
світу, в тому числі і Україну, які вже ввели 
в національне законодавство таку норму і 
продовжили строки охорони до 70 років з 
тим, щоб привести своє законодавство у 
відповідність із законодавством ЄС. 

Так, відповідно до законодавства Укра-
їни, авторське право виникає з моменту 
створення твору (ст. 437 Цивільного ко-
дексу України, ст. 28 Закону України «Про 
авторське право і суміжні права») але 
строки чинності особистих немайнових 
та майнових прав є різними:

▪ немайнові права є чинними без-
строково, якщо інше не передбачено зако-



48

№2 / 2014 р.
♦

ном (ст. 425 Цивільного кодексу України) 
і обов’язок їх дотримання необмежене у 
часі лежить на будь-якій особі;

▪ майнові права, за загальним прави-
лом, діють протягом усього життя автора 
та 70 років після його смерті (ст. 425, 446 
Цивільного кодексу України, ст.28 Закону 
України «Про авторське право і суміжні 
права»). Якщо твір було створено у спі-
вавторстві, цей строк обчислюється піс-
ля смерті останнього співавтора. 70 років 
відліковується з 1 січня року, наступного 
за роком смерті автора.

Однак, із названого правила щодо стро-
ку чинності майнових прав автора є певні 
винятки, передбачені ст. 28 Закону Украї-
ни «Про авторське право і суміжні права». 

Таким чином, якщо говорити про від-
повідність національного законодавства у 
сфері охорони авторських прав на драма-
тичні твори, то можна стверджувати, що 
система охорони авторських прав в Укра-
їні відповідає міжнародним стандартам і 
забезпечує належну охорону об’єктів ав-
торського права. Однак, це не можна ска-
зати про систему захисту цих прав, яка і 
досі залишається неефективною оскільки:

По-перше, відбувається стрімкий роз-
виток високих технологій, який впливає 
на швидкість та рівень створення об‘єктів 
інтелектуальної власності, і законодавець 
просто не встигає закріпити належним 
чином нові вимоги, що висувають наявні 
суспільні відносини. По-друге, навіть за 
умови такого відстеження у стислі терміни 
існуюча процедура внесення змін до нор-
мативно-правових актів займає значний 
проміжок часу, внаслідок чого вони законо-
давчі зміни все ж таки відстають від потреб 
практики. По-третє, залежність держав-
ної політики у сфері охорони та захисту 
прав інтелектуальної власності в Україні 
від політичних коливань та суб’єктивних 

факторів. По-четверте, не усі положення, 
закріплені у нормативно-правових актах з 
питань інтелектуальної власності, як між-
народних, так і національних, додержують-
ся або виконують належним чином. Тобто, 
мова стоїть про проблеми правозастосу-
вання, які значною мірою також породжу-
ють як наслідок порушення прав інтелек-
туальної власності [10].

З огляду на вищезазначене ми можемо 
зробити відповідний висновок: для того, 
щоб драматичний твір охоронявся нор-
мами авторського права, необхідно, щоб 
він мав творчий характер змісту, який, в 
свою чергу, повинен бути виражений в 
об’єктивній формі, тобто зафіксований в 
лібрето або виконання їх записані на ма-
теріальному носії у формі, придатній для 
сприйняття.

На сьогодні в Україні склались усі 
необхідні соціально-політичні та істори-
ко-правові передумови для підвищення 
ефективності охорони авторського права 
на драматичні твори. 

Нині основною складовою системи 
міжнародної охорони авторського права 
залишається Бернська конвенція (Паризь-
кий акт від 24 липня 1971 р.) про охорону 
літературних та художніх творів і Всесвіт-
ня (Женевська) конвенція про авторське 
право від 6 вересня 1952 р. На національ-
ному рівні питаннями охорони авторських 
прав на драматичні твори опікуються нор-
ми цивільного кодексу та закон України 
«Про авторське право і суміжні права».

Однак питання захисту авторського 
права потребують більш ретельного на-
укового дослідження, це стосується як за-
конодавства, так і практики його застосу-
вання. Адже чинне законодавство України 
ще не повною мірою відповідає міжнарод-
ним стандартам та не забезпечує належно-
го захисту авторського права.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ  
НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ В УКРАЇНІ

У статті досліджуються особливості порядку оформлення права власності на земельні ділян-
ки в зв’язку з введенням в Україні нових правил та процедур. Автором зроблено висновок, що з 
моменту впровадження істотних нововведень у правове регулювання відносин щодо земельних 
ділянок у 2013/2014 роках, для землевласників з’явилася можливість реалізації повноважень 
власника землі - володіння, користування та розпорядження нею, а також потенційна можливість 
захисту цих повноважень в разі їх порушення зі сторони третіх осіб.

Ключові слова: право власності, земельні ділянки, земельний кадастр, оформлення прав, 
державна реєстрація.

В статье исследованы особенности порядка оформления права собственности на земель-
ные наделы в связи с ведением в Украине новых правил и процедур. Автором сделано звклю-
чение, что с момента внедрения существенных новшеств у правовое регулирование отношений 
относительно земельных наделов у 2013/2014 годах, для земельных собственников появилась 
возможность реализации полномочий собственника земли – владения, пользования и распоря-
жения , а также потенциальная возможность защиты этих полномочий в случае их нарушения 
со стороны третьих лиц.

Ключевые слова: право собственности, земельные наделы, земельный кадастр, оформле-
ние прав, госудерственная реестрация.

The article deals with some specific features of registration of ownership of land in connection with 
the introduction in Ukraine of new rules and procedures. The author concludes that since the introduc-
tion of significant innovations in the legal regulation of relations on land in 2013/2014 years, landown-
ers have the opportunity to exercise of powers by the owner of the land - possession, use and disposi-
tion, as well as the potential protection of these powers when their violation on the part of third parties. 

Key words: ownership, land, land registry, registration of state registration.

Тeoрeтичнoю oснoвoю дoслiджeння 
стaли прaцi тaких прoвiдних вчeних 
нaцioнaльнoї юридичнoї нaуки у гaлузi 
зeмeльнoгo, aгрaрнoгo тa eкoлoгiчнoгo 
прaвa, як: В.В.Нocіка, В.І.Андрейцева, О.О. 
Погрібного, В.І. Семчика, В.З. Янчука. О.А. 

Вівчаренка, П.Ф.Кулинича, В.Л.Мунтяна, 
Н.I. Титoвої, Ю.С. Шeмшучeнка, М.В. 
Шульги, В.К.Гуpевcькoгo, А.В.Луняченка. 
І.М.Кучеpенкo, Л.Заставської, А.М. Мірош-
ниченка, В.П.Яніцького, І.І. Каракаша, Н.В. 
Черкаської, Д.В. Бусуйок, С.О.Погрібного, 
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Н.В. Безсмертної, Г.І. Балюк, та інших на-
уковців.

Для України земля – це найболючіша 
тема, адже основне багатство України – це 
її земля. Статтею 14 Конституції України 
передбачено, що земля є національним 
багатством і перебуває під особливою 
охороною держави. Саме той факт, що в 
Конституції України є норми, спеціально 
спрямовані на регулювання земельних 
відносин, на всебічну оцінку землі є свід-
ченням того, що земля є найціннішим, 
унікальним і пріоритетним об’єктом при-
роди. Саме тому “право власності на зем-
лю гарантується державою, набувається і 
реалізується громадянами, юридичними 
особами та державою виключно відповід-
но до закону” [1, ст 14]. 

Ще з часів розвитку римського права 
велике значення мало право власності на 
землю. Як зазначають Львівські науковці, 
у період первіснообщинного ладу земля в 
Римі перебувала у власності роду. Посту-
пово на землю встановлювали право влас-
ності держави, а право окремого індивіда 
на державну власність обмежували про-
стим володінням. Практично весь період 
існування Республіки точилася боротьба 
за зміну (або збереження) статусу цих зе-
мель [9, с. 192].

За час існування Української держави 
після здобуття нею незалежності у 1991 
році, земельне законодавство перебуває в 
ставдії постійного розвитку, що обумов-
лено необхідністю його безперервного 
вдосконалення, в тому числі у сфері зе-
мельно-процесуальних відносин, що здій-
снюється за декількома напрямками: від 
юридичного закріплення прав громадян 
на землю – до створення ефективних пра-
вових норм, що забезпечують встановлен-
ня реалізації гарантій цих прав, а також 
здійснення функцій державного управ-
ління земельними ресурсами. Як зазначає  

В.В. Носік, динаміка права власності на 
землю проявляється лише у здійсненні 
такого права відповідними суб’єктами 
з метою задоволення потреб і законних 
інтересів, пов’язаних з використанням 
землі чи конкретної земельної ділянки  
[10, с. 253].

Закономірно, що перед Україною по-
стало надзвичайно важливе і складне за-
вдання щодо вдосконалення юридичної 
бази в земельних питаннях, яке б в комп-
лексі зуміло об’єднати процеси земельно-
правового порядку набуття, оформлення 
та реалізації права власності громадян 
на земельні ділянки. Саме завершальним 
етапом у вирішенні цих важливих завдань 
було прийняття Постанови Кабінету Міні-
стрів України від 17.10.2013 №868 «Про 
затвердження Порядку державної реєстра-
ції прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
і Порядку надання інформації з Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме 
майно», яка набрала чинності 12.02.2014 
р., щодо запровадження нового порядку 
державної реєстрації речових прав на не-
рухоме майно [5].

Нагадаємо, що до 2013 року право влас-
ності на землю підтверджувалось Держав-
ним актом про право власності на земель-
ну ділянку, який можна було отримати в 
місцевому органі Держкомзему. Крім того, 
до 1 січня 2013 р. в Україні формування 
земельних ділянок та оформлення прав на 
них здійснювалось шляхом ведення одно-
го реєстру - Державного реєстру земель 
(який вело Державне агентство земельних 
ресурсів України та його територіальні 
органи). Відповідно, після 1 січня 2013 р. 
таких реєстрів є два, а саме: формування 
земельних ділянок фіксується в Держав-
ному земельному кадастрі, а оформлення 
прав на земельні ділянки – у Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень. Отже, мова йде про Закони 
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України «Про державну реєстрацію речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень» [3] та «Про Державний земельний 
кадастр» [4].

Статтею 79-1 Земельного Кодексу 
України, (Формування земельної ділянки 
як об’єкта цивільних прав) [2], вперше 
на законодавчому рівні визначене понят-
тя формування земельної ділянки. Згід-
но з вимогами цієї статті, формування 
земельної ділянки полягає у визначенні 
земельної ділянки як об’єкта цивільних 
прав. Формування земельної ділянки пе-
редбачає визначення її площі, меж і вне-
сення інформації про неї до Державного 
земельного кадастру. Земельна ділянка 
вважається сформованою з моменту при-
своєння їй кадастрового номера. Отже, всі 
сформовані земельні ділянки підлягають 
обов’язковій державній реєстрації у Дер-
жавному земельному кадастрі. 

Таким чином, для виникнення права 
власності на такий об’єкт нерухомості як 
земля необхідно здійснити дії, пов’язані 
із здійсненням земельно-правового про-
цесу, тобто сформувати земельну ділянку. 
Як зазначається у спеціальній літературі 
земельно-правовий процес – це встанов-
лений законом порядок діяльності органів 
виконавчої влади, місцевого самовряду-
вання та інших органів, власників землі 
та землекористувачів щодо реалізації ма-
теріальних норм земельного права. Це са-
мостійний вид процесуальної діяльності 
державних органів, який спрямований на 
забезпечення найбільш продуктивного ви-
користання землі у всіх сферах народного 
господарства [11, с. 7].

Формування земельної ділянки перед-
бачає визначення її площі та меж і полягає 
у відведенні земельних ділянок із земель 
державної та комунальної власності (пер-
винне формування), або шляхом поділу чи 
об’єднання раніше сформованих земель-

них ділянок, якщо земельна ділянка вже 
перебувала у власності чи користуванні 
особи. Якщо ж вирішується питання про 
передачу земельної ділянки від органу 
державної влади до органу місцевого са-
моврядування або навпаки, то тоді фор-
мування земельної ділянки здійснюється 
шляхом визначення меж земельних діля-
нок державної чи комунальної власності. 
Виготовлення документів із землеустрою 
здійснюють ліцензовані землевпорядні 
організації по місцю знаходження земель-
ної ділянки. 

Таким чином, земельна ділянка вважа-
ється сформованою з моменту присвоєння 
їй кадастрового номера - індивідуального 
цифрового кода (номера) земельної ділян-
ки, що не повторюється на всій території 
України, і який присвоюється земельній 
ділянці під час проведення її державної 
реєстрації і зберігається за нею протягом 
усього часу існування такої ділянки. 

Принагідно звернемося до досліджень, 
які проводилися в науковій літературі, що 
історичні корені виникнення кадастру ся-
гають глибокої давнини. Перші відомості 
про кадастрові роботи, які проводились з 
метою обліку земель у Древньому Єгип-
ті з зазначенням меж земельних ділянок і 
їхніх площ, сягають 3000 р. до н. е. Як за-
значає Л.Курганевич, вже перші відомості 
про кадастрові роботи містять елементи 
графічного відображення кадастрових да-
них, про що свідчить зміст глиняних та-
бличок [12, с. 4].

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про 
Державний земельний кадастр» [4], він 
являє собою державну геоінформаційну 
систему відомостей про землі, розташова-
ні в межах державного кордону України, 
їх цільове призначення, обмеження у їх 
використанні, а також дані про кількісну 
та якісну характеристику земель, їх оцін-
ку, про розподіл земель між власниками 
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й користувачами. Відповідно, державна 
реєстрація земельної ділянки являє собою 
внесення до Державного земельного када-
стру передбачених цим Законом відомос-
тей про формування земельної ділянки та 
присвоєння їй кадастрового номера. Як за-
значає Т. Гоштинар, однією з найважливі-
ших передумов успішного функціонуван-
ня землі в цивільному обігу є можливість 
одержання суб’єктами земельних право-
відносин відповідної інформації про при-
родний, господарський і правовий стан 
земель України [13, с. 3]. 

Такий порядок формування земельної 
ділянки допоможе уникнути ситуацій, 
коли одна ділянка могла передаватись дві-
чі у власність або користування, так як в 
рішеннях про виділення чи надання зе-
мельної ділянки зазначалися лише місце 
її розташування та цільове призначення. 
Крім того, відсутність у земельної ділян-
ки кадастрового номера свідчить ще про 
один істотний недолік її правового режи-
му, а саме: відомості про таку ділянку не 
були внесені до Державного реєстру зе-
мель. Це означає, що на картографічних 
документах Державного реєстру земель 
(черговому кадастровому плані, тощо) 
відсутнє позначення наявності такої ді-
лянки на відповідній території. Це може 
бути причиною виникнення земельних 
спорів, які необхідно буде вирішувати у 
встановленому законом порядку.

З метою захисту інтересів землевлас-
ників та землекористувачів, законодавець 
у п. 2, розділу VII «Прикінцеві та перехід-
ні положення» Закону «Про Державний 
земельний кадастр» визначив правовий 
режим усунення вищезазначеного недо-
ліку.  Так, цим пунктом встановлено, що 
у разі якщо відомості про зазначені зе-
мельні ділянки не внесені до Державного 
реєстру земель, їх державна реєстрація 
здійснюється у спрощеному порядку - на 

підставі технічної документації із земле-
устрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місце-
вості) за заявою їх власників (користува-
чів земельної ділянки державної чи кому-
нальної власності). Інші відомості про ці 
земельні ділянки здійснюється вже після 
державної реєстрації земельних ділянок.

Ще один факт, який свідчить про юри-
дичний захист земельної ділянки, якій 
присвоєно кадастровий номер. Зокрема, 
при відсутності у земельної ділянки када-
стрового номера, значна частина власни-
ків земельних ділянок можуть опинити-
ся у ситуації, коли вони постануть перед 
фактом, що межі їх земельних ділянок є 
недійсними, оскільки не співпадають із 
наявними у них правовстановлюючими 
документами, чи накладені на суміжні ді-
лянки, або повністю чи частково розташо-
вані на водних об’єктах, лісових ділянках, 
в охоронних зонах та інших територіях, 
які згідно з чинним законодавством не 
підлягають приватизації. Що також поро-
дить значну кількість земельних спорів і 
судових проваджень.

Отже, як бачимо, що за новими пра-
вилами формування земельних ділянок 
таких помилок бути не зможе, так як ка-
дастровий номер є унікальною індивідуа-
лізуючою ознакою кожної окремої земель-
ної ділянки.

Однак, для повного здійснення права 
власності на земельну ділянку закон ви-
магає виконання ще однієї юридичної 
процедури - внесення відповідного запису 
до Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, а також 
отриманням документу, що підтверджує 
проведення державної реєстрації права на 
земельну ділянку.

Слід зазначити, що в юридичній літера-
турі приділяється велика увага з’ясуванню 
юридичної природи поняття «здійснен-
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ня права власності на землю». Зокрема  
В.В. Носік стверджує, що зміст поняття 
«здійснювати» охоплює терміни «реалі-
зовувати», «виконувати» і «набувати», 
оскільки вони означають завершену дію 
або ж процес [10, с. 255].

Саме у такому розумінні соціальної 
сутності права О.Ф.Скакун зазначає, що 
реалізовувати нормативні розпоряджен-
ня, що містяться в законах та інших нор-
мативно-правових актах, означає втілю-
вати в життя волю законодавця та інших 
суб’єктів правотворчості, спрямовану на 
встановлення правопорядку; без такої ре-
алізації право втрачає своє значення і при-
значення [14, с. 386].

Тому виконання вимог закону має бути 
обов’язковим при здійсненні права влас-
ності на землю суб’єктами цього права. Як 
зазначає ст. 125 Земельного кодексу Украї-
ни: «Право власності на земельну ділянку, 
а також право постійного користування та 
право оренди земельної ділянки виникають 
з моменту державної реєстрації цих прав». 
Власне, якраз ця вимога закріплена в частині 
9 новоприйнятої ст. 79-1 Земельного Кодек-
су України, яка встановлює, що «земельна 
ділянка може бути об’єктом цивільних прав 
виключно з моменту її формування (крім 
випадків суборенди, сервітуту щодо частин 
земельних ділянок) та державної реєстрації 
права власності на неї» [2].

Перелік документів, які необхідні для 
завершення оформлення права власності 
на земельну ділянку та, відповідно, ви-
никнення права власності на неї у певної 
особи, визначений Законом України «Про 
державну реєстрацію речових прав на не-
рухоме майно та їх обтяжень» [3]. Згідно 
зі ст. 18 Закону, документом, який підтвер-
джує факт виникнення права власності 
при здійснення державної реєстрації прав 
на нерухоме майно (факт проведення дер-
жавної реєстрації права власності) – є сві-

доцтво про право власності на нерухоме 
майно. Щодо земельних ділянок, то таке 
свідоцтво видається лише для новосфор-
мованих земельних ділянок, які надава-
лись на підставі рішення місцевої ради, 
розпорядження держадміністрації, наказу 
обласного управління Держземагентства 
або заяви власника, в разі зміни цільового 
призначення чи поділу земельної ділянки.

Іншим документом, який підтверджує 
наявність у особи права власності, чи ін-
шого права на земельну ділянку (користу-
вання, суперфіцій, емфітевзис, сервітут, 
тощо), є витяг з Державного реєстру прав. 
Видача витягу з Державного реєстру вре-
гульована ст. 28 Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень» [3]. Зокрема, 
відповідно до п. 1 ст. 18 Закону, така ін-
формація з Державного реєстру прав про 
державну реєстрацію прав та їх обтяжень 
надається органом державної реєстрації 
прав, нотаріусом у формі витягу, інформа-
ційної довідки та виписки, відповідно із 
змінами, внесеними Законом №1219-VII 
від 16.04.2014 р. Крім того, законом пе-
редбачені і випадки відмови у державній 
реєстрації прав та їх обтяжень, які чітко 
виписані у ст. 24. Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на не-
рухоме майно та їх обтяжень».

Законом також врегульовані ситуації, 
при яких надається можливість проведен-
ня державної реєстрації права власності 
на нерухоме майно у Державному реєстрі 
прав, яке виникло і було зареєстровано до 
1 січня 2013 року, але документи які по-
свідчують зазначене право втрачені чи 
зіпсовані. Слід зазначити, що до 1 січня 
2013 року процедура видачі свідоцтва про 
право власності на заміну втрачених чи 
зіпсованих державних актів на землю та 
свідоцтв про право власності була склад-
ною проблемою: якщо особа, наприклад, 
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втратила державний акт на землю, вона 
не могла зареєструвати право власності 
на об’єкт нерухомості, оскільки законо-
давством не було передбачено процедури 
видачі дублікату такого документу. Також 
складно було отримати в органах місце-
вого самоврядування дублікати свідоцтв 
про право власності на об’єкти нерухо-
мого майна, видані ними до 1 січня 2013 
року. Майже всі громадяни, які зустрілись 
із цими обставинами були вимушені звер-
татися за захистом своїх прав до суду. За 
новими правилами для реєстрації таких 
об’єктів заявнику потрібно буде надати 
державному реєстратору прав копію при-
мірника втраченого, пошкодженого або 
зіпсованого документа, завірену в уста-
новленому порядку органом, який його 
видавав. При втраті документа заявник 
повинен подати також державному ре-
єстратору прав оголошення про втрату 
документа у регіональних друкованих за-
собах масової інформації за місцем розта-
шування земельної ділянки, в якому пови-
нні бути зазначені назва документа, його 
номер і дата видачі, на чиє ім’я виданий, 
яким органом (пункт 45 Порядку держав-
ної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 
17.10.2013 №868) [5].

Заява про державну реєстрацію прав 
власності на земельну ділянку, права 
оренди земельної ділянки державної чи 
комунальної власності за письмовою за-
явою правонабувача може подаватися 
державним кадастровим реєстратором, 
який здійснив державну реєстрацію такої 
земельної ділянки. Це є досить зручним 

для громадян, тому що в такому випадку 
не доведеться особисто звертатися до реє-
страційної служби.

Звичайно, любе законодавче ново-
введення потребує часу і великої праці з 
боку відповідних посадових осіб органів 
державної влади та місцевого самовряду-
вання, службових осіб Державної реєстра-
ційної служби, нотаріусів, практикуючих 
юристів з метою роз’яснення громадянам, 
особливо селянам, необхідності здійснити 
дії пов’язані з оформленням своїх прав на 
земельні ділянки відповідно до закону. 

Підсумовуючи дане дослідження, мож-
на зробити висновок, що зміни в законо-
давстві, пов’язані з порядком оформлен-
ням права власності на земельні ділянки в 
Україні, покликані забезпечити охорону та 
захист прав та законних інтересів їх влас-
ників та користувачів шляхом створення 
додаткових гарантій. До таких гарантій 
слід віднести наступні:

1. Державна реєстрація прав на нерухо-
ме майно, в тому числі і на земельні ді-
лянки є обов’язковою, вона зводить до мі-
німуму можливість недобросовісних осіб 
реєструвати на себе права, які їм не нале-
жать, а тому створює перешкоди для про-
ведення незаконних операцій з землею.

2. Лише зареєстровані права мають 
юридичну силу перед іншими (третіми) 
особами, оскільки відповідно до Цивіль-
ного кодексу України (статті 331 та 334) та 
Закону України «Про державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень» (стаття 3) права на нерухо-
ме майно та їх обтяження, які підлягають 
державній реєстрації відповідно до зако-
ну, виникають з моменту такої реєстрації. 
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ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ 
В ХОДІ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ СПЕЦИФІЧНИХ ПРОЦЕДУР  
НА ПРИКЛАДІ МИРОТВОРЧОЇ ОПЕРАЦІЇ НАТО В КОСОВО

В статті досліджено проблеми застосування сили під час проведення миротворчих операцій 
НАТО з врегулювання кризи в Косово. Проаналізовані особливості операцій з підтримання миру 
та безпеки з точки зору застосування сили, правові підстави застосування сили під час виконан-
ня миротворцями окремих специфічних процедур.

Ключові слова: ООН, НАТО, миротворча операція НАТО в Косово, правила застосування 
сили, правові підстави застосування сили. 

В статье исследованы проблемы применения силы во время проведения миротворческих 
операций НАТО по урегулированию кризиса в Косово. Проанализированы особенности опера-
ций по поддержанию мира и безопасности с точки зрения применения силы, правовые основа-
ния применения силы во время выполнения миротворцами отдельных специфических процедур.

Ключевые слова: ООН, НАТО, миротворческая операция НАТО в Косово, правила примене-
ния силы, правовые основания применения силы.

In the article has been analyzed the use of force during NATO peacekeeping operations in Kosovo. 
Peculiarities of peacekeeping operations and security in terms of the use of force, legal grounds for the 
use of force during the execution of peacekeepers certain specific procedures.

Key words: UN, NATO, NATO operations in Kosovo, the rules of force, legal grounds for the use 
of force.

Актуальність статті випливає с того, 
що проблема застосування сили є однією з 
найбільш складних у сучасному міжнарод-
ному праві. Організація Об’єднаних Націй 
як гарант системи універсальної колектив-
ної безпеки, несе особливу відповідаль-
ність у сфері підтримання міжнародного 
миру. Основною метою ООН, відповідно 
до Статуту, є «позбавлення майбутніх по-
колінь від лиха війни» [1]. Протягом усього 

періоду існування ООН миротворчість за-
лишалася одним з пріоритетних напрямків 
діяльності, однак особливості сучасних 
збройних конфліктів вимагають від Органі-
зації більш рішучих дій щодо окремих ви-
падків, коли сторони конфлікту не можуть 
прийти до згоди. Реальністю миротворчої 
діяльності ООН стало те, що воно існує у 
двох основних формах – операції з підтри-
мання миру та операції з примусу до миру, 
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при здійсненні яких можливе правомірне 
застосування збройної сили, Однак, оскіль-
ки дані терміни безпосередньо не зафіксо-
вані в Статуті ООН, виникають дискусії 
щодо правомірності та механізму їх прове-
дення. Даний аналіз ми будемо проводити 
на прикладі миротворчої операції НАТО в 
Косово, тому що вона характеризувалася 
рядом суттєвих ознак, які робили складним 
ефективну реалізацію миротворчих за-
вдань, викладених в Мандаті цієї операції. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми. Дослідження літератури 
по темі статті показав, що велика увага в 
ній була приділена загальному аналізу при-
чин виникнення югославського конфлікту 
і розпаду Югославії. В основі концепції В. 
Виноградова, Є. Гуськової, І. Лещіловскої, 
М. Мартинової, С. Романенко, В. Чебана, 
лежить комплексний підхід до вивчен-
ня причин розпаду Югославії. В працях  
О. Ботяновского, В. Волкова, П. Волобуєва, 
Н. Куликової, В. Мілованова, Л. Тягуненка, 
А. Фененка досліджуються кроки міжна-
родного співтовариства, ООН, Європей-
ського Союзу і Ради з безпеки і співробіт-
ництва в Європі з врегулювання конфлікту.

Серед вітчизняних авторів не має тих, 
хто безпосередньо займався б аналізом по-
дій в колишній Югославії. Однак багато 
авторів торкалися окремих аспектів даної 
проблеми при розгляді таких питань як: 
організаційно-правові аспекти застосу-
вання підрозділів Збройних Сил України 
в миротворчих операціях (І.Коропатнік, 
В.Шамрай), дослідження особливостей 
правового регулювання миротворчих опе-
рацій у розв’язанні гуманітарних конфлік-
тів (О.Мельник, Я.Радиш), миротворча 
діяльність України в контексті кооперації 
з НАТО та іншими структурами європей-
ської безпеки (О. Прилипа), Україна в су-
брегіональному та двосторонньому співро-

бітництву по врегулюванню конфліктів та 
підтримання миру (Г. Перепилиця).

Стаття побудована на дослідженні та 
аналізі правових норм процедурного ха-
рактеру, які були предметом застосування 
під час операцій НАТО в Косово «Joint 
Guardian» та «Consistent Effort» у 1999-
2002 роках.

Слід зазначити, що предметом роз-
гляду є нормативні документи НАТО, 
які практично відсутні у відкритій пресі 
та представляють значний інтерес, адже 
дають розуміння внутрішньої будови та 
змістовного наповнення коаліційних нор-
мативних актів Організації Північноат-
лантичного Договору. 

Обрану тематику та практичну площи-
ну дослідження великою мірою визначає 
й досвід участі автора у миротворчій місії 
в Косово, обіймання посади юридичного 
радника у міжнародних військових навчан-
нях, активна участь в міжнародних заходах, 
присвячених правовому регулюванню ми-
ротворчої діяльності (правові симпозіуми 
та конференції під егідою НАТО та Міжна-
родного комітету Червоного Хреста).

Виходячи з вищезазначеного метою 
статті є спроба аналізу керівних документів 
міжнародної миротворчої операції НАТО в 
Косово, що регулюють питання застосу-
вання сили під час виконання специфічних 
процедур військовослужбовцями коаліцій-
них військ. Для досягнення поставленої 
мети в статті зроблено спробу розв’язати 
такі завдання:

− визначити місце правил застосу-
вання сили в механізмі нормативно-пра-
вового регулювання миротворчої діяль-
ності;

− систематизувати правила застосу-
вання сили та визначити їхнє місце в за-
гальній системі коаліційних нормативних 
актів, а також в системі національного 
права; 
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− визначити особливості дій військо-
вослужбовців у разі необхідності застосу-
вання сили та під час виконання специфіч-
них процедур.

Виклад основного матеріалу. Перш 
за все необхідно зазначити, що міжна-
родні норми, які обмежують насилля під 
час війни, на сучасному етапі – збройно-
му конфлікті, повинні застосовуватися у 
повному обсязі у всіх випадках, які регу-
люються міжнародним гуманітарним пра-
вом. Генеральна Асамблея ООН 19 грудня 
1968 року одностайно прийняла Резолю-
цію № 2444 «Повага прав людини в період 
збройних конфліктів» [2]. Ця резолюція 
підтвердила три головних принципи між-
народного гуманітарного права, яких по-
винні дотримуватися уряди та інші групи, 
міжнародні урядові та неурядові органі-
зації, що беруть участь у збройних кон-
фліктах: «право сторін, що знаходяться у 
конфлікті, вибирати засоби для нанесення 
шкоди противнику не є необмеженим; за-
бороняється нападати на цивільне насе-
лення; слід проводити різницю між осо-
бами, що беруть участь у воєнних діях, та 
цивільними особами, з метою, щоб остан-
ні менше піддавалися небезпеці» [3, с. 74]. 

Генеральний секретар ООН з метою 
визначення фундаментальних принципів 
та правил міжнародного гуманітарного 
права, які застосовуються силами ООН 
при проведенні операцій під керівни-
цтвом ООН, своїм Бюлетенем, який набув 
чинності 12 серпня 1999 року, ввів в дію 
Керівництво щодо дотримання Силами 
ООН міжнародного гуманітарного права. 
Зазначений міжнародно-правовий акт на-
кладає певні зобов’язання на ті держави, 
які приймають участь у миротворчих опе-
раціях, зокрема, це стосується і України та 
її Збройних Сил [4 с. 378].

Проблемам застосування збройної 
сили при реалізації миротворчої функції 

ООН присвячені такі документи, як резо-
люція Генеральної Асамблеї ООН 36/103 
«Декларація про неприпустимість інтер-
венції і втручання у внутрішні справи 
держав» від 09.12.1981 р. [5], резолюція 
Генеральної Асамблеї ООН 42/22 «Де-
кларація про посилення ефективності 
принципу відмови від загрози силою 
або її застосування в міжнародних від-
носинах» від 18.11.1987 р. [6], резолюція 
Генеральної Асамблеї ООН 43/51 «Декла-
рація про запобігання та усунення спорів 
і ситуацій, які можуть загрожувати міжна-
родному миру і безпеці, і про роль ООН 
в цій області» від 05.12.1988 р. [7]. Серед 
документів, виданих Департаментом опе-
рацій з підтримки миру, необхідно окремо 
відзначити посібники «Теn Rules: Code 
of Personal Conduct For Blue Helmets», 
а також «United Nations Peacekeeping 
Operations: Principles and Guidelines», в 
яких містяться загальні основи початку та 
проведення миротворчих операцій ООН.

Науковці, аналізуючи проблеми регулю-
вання стихії збройного насильства під час 
миротворчих операцій сучасності, намага-
ються провести їх класифікацію з точки зору 
правомірності застосування сили. Так Сазо-
нова К. Л. в роботі «Правові аспекти засто-
сування збройної сили у миротворчості Ор-
ганізації Об’єднаних Націй» пропонує: «на 
підставі аналізу досвіду проведення опера-
цій по примусу до миру, ввести класифіка-
цію даних операцій по двом категоріям. До 
першої категорії належать операції, мирот-
ворчий контингент яких в значній частині 
був представлений військовослужбовцями 
США, при незначній участі військовослуж-
бовців з інших країн (операції в Іраку 1991 
р., Сомалі 1992-1995 рр., Руанді 1993 р.). 
До другої категорії належать операції, 
миротворчий контингент яких був пред-
ставлений військами НАТО, при цьому 
Північноатлантичний блок офіційно заяв-
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ляв про свою участь в операції (операції в 
колишній Югославії 1995 р., Афганістані 
2003 р., Лівії 2011 р.). Дана класифікація 
дозволяє дещо впорядкувати різні ми-
ротворчі операції; організаційно-правова 
основа яких мала достатньо еклектичний 
характер» [8, с. 4].

Ми згодні з Сазоновою К.Л., що «тер-
міни, що відносяться до сфери мирот-
ворчості ООН, викликають різноманітне 
тлумачення у суб’єктів міжнародного 
права. Для забезпечення однаковості тлу-
мачення таких понять було б доціль-
но прийняття резолюції ГА ООН або  
СБ ООН, що містить правові дефініції да-
них понять» [8, c. 5]. Вона пропонує під 
«миротворчими операціями ООН» розу-
міти операції з підтримання миру та опе-
рації з примусу до миру, що проводяться 
з санкції Ради Безпеки ООН. При цьому 
«операціями з підтримання миру» могли 
б вважатися дії, що проводяться на під-
ставі мандата Ради Безпеки для підтрим-
ки або відновлення міжнародного миру і 
безпеки, що проводяться за згодою сто-
рін, залучених в конфлікт. «Операціями 
з примусу до миру» могли б вважатися 
дії, що проводяться навіть за відсутнос-
ті згоди сторін, залучених в конфлікт, на 
підставі мандата Ради Безпеки ООН, для 
підтримки або відновлення міжнародно-
го миру і безпеки, з обов’язковим вико-
ристанням збройних сил.

Як зазначає авторський колектив на-
вчального посібника «Правова робота в 
Збройних силах України»: «миротворчі 
операції характеризуються необхідністю 
єдності зусиль політичних, дипломатич-
них, цивільних та військових діячів разом 
з застосуванням мінімуму сили, необхід-
ної для виконання задачі. Правила засто-
сування сили – ефективні засобі для забез-
печення єдності цих зусиль та контролю 
застосування сили» [4, c. 376].

«Під час проведення миротворчих опе-
рацій правила застосування сили будуть 
більше обмеженими, ніж у ході звичайної 
війни».

Принципи використання сили під час 
проведення миротворчих операцій є: за-
конність – використання сили (військ) 
повинно обґрунтовуватися передбачені 
мандатом, наприклад, для гарантування 
свободи руху, для затримки певних осіб;

необхідність – сила (війська) необхід-
ні тому, що інші заходи для досягнення 
законної мети не мають успіху. Ця ви-
мога потребує вибору і перегляду інших 
заходів, ніж використання сили. Такими 
заходами можуть бути: утримання, попе-
редження, демонстрація, загроза, перего-
вори та посередництво. Це вимагає також 
необхідність передбачати поступовість 
дій, наприклад, вживання «несмертель-
ної» зброї, демонстрація зброї, заряджан-
ня зброї, попереджувальний постріл і т. ін. 
Інший елемент цього принципу є загроза, 
яка має бути близькою, безпосередньою, а 
не слабкою і віддаленою;

пропорційність – використання сили 
(військ) має бути пропорційне загрозі та 
законній меті, якої необхідно досягти.

Правила застосування сили є ключо-
вим механізмом для вищого команду-
вання, щоб контролювати, коли воєнна 
сила може бути вжита та у яких розмі-
рах. Правила визначають рівень та спо-
сіб, в рамках яких може застосовуватися 
сила та встановлюють обмеження, в яких 
може діяти командир. Правила можуть 
мати рамки для обмеження певних дій 
або вони можуть дозволити вживати дії 
до повної міри дозволеного у відповід-
ності до міжнародного права. Правила є 
результатом того, що беруться до уваги 
багато факторів, у тому числі і правова 
основа операції; політичні вказівки; та 
воєнна задача.
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Система правил застосування сили у 
збройних силах відрізняється. Загальна 
система відрізняє накази, які надаються 
вищими посадовими особами підлеглим 
командирам, та накази особовому складу, 
який носить зброю. Перші відомі як пра-
вила застосування сили як такі, а другі 
іноді називаються наказами на відкриття 
вогню.

Нижнім рівнем для правил застосуван-
ня сили є право на самооборону, тому що 
правила застосування сили не можуть об-
межити таке право. 

Зовнішнією межею правил застосуван-
ня сили є міжнародне право, у тому числі і 
право збройного конфлікту, тому що прави-
ла застосування сили не можуть дозволити 
те, що заборонено цим правом [4, c. 377].

Під час здійснення військових операцій 
або операцій миротворчого спрямування 
правила застосування сили є тим зводом 
правил, які визначають коли, де й як сила 
має бути використана. Такі правила, як 
загальні, так й конкретні, в різні часи й 
у різних ситуаціях помітно відрізнялись, 
оскільки культурні традиції на протязі 
всесвітньої історії були теж різними. За 
загальним принципам такі правила мають 
відповідати загальноприйнятим законам, 
які діють під час збройних конфліктів.

З урахуванням специфіки діяльності, 
найбільш розвинутими та загальноприй-
нятими такі правила існують в правовій 
структурі країн – членів Організації Пів-
нічноатлантичного договору (НАТО). За-
значені правила, здебільшого, застосову-
ються в якості оперативних правил для 
командного складу всіх рівнів під час 
боротьби з піратством або ситуацій «поза 
межами оголошеної війни». 

Наприклад, Міністерство оборони Ве-
ликої Британії офіційно визначає правила 
застосування сили як «Директиви, що ви-
дані компетентною військовою владою, 

в яких визначаються обставини, застере-
ження та обмеження, при яких збройні 
сили Великобританії будуть ініціювати 
та / або продовжувати застосовувати силу 
проти інших військ» [9].

Правила застосування сили можуть 
бути розглянуті та досліджені в таких 
аспектах: коли військова сила може бути 
використана; де військова сила може бути 
використана; проти кого військова сила 
може бути використана при наведених 
вище обставинах; як військова сила пови-
нна бути використана для досягнення ба-
жаної мети.

Правила застосування сили застосову-
ються у двох формах:

– дії, які військовий командир може 
здійснювати без консультації з вищим ор-
ганом, якщо це явно не заборонено (іноді 
має назву «командування без заперечен-
ня»); 

– дії, які можуть бути здійснені тільки 
якщо на це є явний дозвіл вищої влади 
(іноді називається «позитивне команду-
вання») [9].

На додаток до зазвичай великого на-
бору наказів постійного характеру, вій-
ськовому персоналу можуть бути надані 
додаткові правила застосування збройної 
сили перед виконанням будь-якого завдан-
ня або військової операції. Вони можуть 
охоплювати такі обставини та дії, як, на-
приклад, прийняття відповідних заходів 
після здійснення нападу, як ставитися до 
захоплених цілей, які території військо-
вослужбовці зобов’язані охороняти, яка 
сила повинна бути використана під час 
операції.

Дотримання правила застосування 
сили є надзвичайно важливим чинником 
успішного виконання завдання, оскільки:

– вони забезпечують послідовність, 
зрозумілість і повторюваність встанов-
лених стандартів про те, яким чином ма-
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ють діють збройні сили. Зазвичай прави-
ла ретельно і детально відпрацьовуються 
задовго до часу їх застосування і можуть 
охоплювати кілька сценаріїв, з різними 
правилами для кожного;

– вони допомагають синхронізувати 
політико-дипломатичні і військові компо-
нентів обраної стратегії шляхом доведен-
ня політичних моментів до командирів з 
метою розуміння, прогнозування і вико-
нання завдань якнайкраще.

Як яскравий приклад трансформації 
наукової думки стосовно практичних ас-
пектів досліджуваного питання, варто за-
значити, наприклад, що ще у 1999 році 
було видано Керівництво з ближнього бою 
Корпусу морської піхоти США (MCRP 
3-02B). Цим документом передбачалось 
наявність так званого «Безперервного за-
стосування сили» за наступними рівнями:

Рівень 1: Адекватний (співробітни-
цтво). Предмет або суб’єкт (Керівництво, 
до речі, тут не використовує термін «про-
тивник») реагує та відповідає на голосові 
команди. Техніка і методи ближнього бою 
не застосовуються.

Рівень 2: Супротив (пасивний). Пред-
мет реагує на голосові команди, проте не 
виявляє бажання виконувати їх, на контакт 
не їде. Техніка і методи ближнього бою не 
застосовуються.

Рівень 3: Супротив (активний). Пред-
метом спочатку демонструє фізичний 
опір. Можливість використання відповід-
них методів контролю ситуації. Третій рі-
вень включає застосування в ближньому 
бою різних засобів фізичної сили, які від-
повідатимуть умовам. Такі методи вклю-
чають в себе застосування наручників, 
заподіяння больових відчуттів, викорис-
тання больових точок на тілі.

Рівень 4: Агресивний (заподіяння ті-
лесних ушкоджень). Суб’єкт може бути фі-
зично атакований, проте без використання 

зброї. Можливо використовувати захисну 
тактику, щоб нейтралізувати загрозу. Обо-
ронна тактика включає блоки, удари, пін-
ки ногами, заподіяння больових відчуттів 
більшого рівня, блокуючи дії зброєю, за-
стосування спеціальних засобів.

Рівень 5: Агресивний (застосування 
смертельної сили). Суб’єкт зазвичай має 
зброю і існує реальна вірогідність того, 
що він може або вбити або поранити кого-
то, якщо його не зупинити і негайно взяті 
під контроль. Суб’єкт повинен знаходити-
ся під контролем використанням смерто-
носного сили за допомогою вогнепальної 
зброї або без такої [9]. 

Досвід сучасних миротворчих операцій 
з підтримання миру та безпеки висвітлив 
істотну важливість ефективного співро-
бітництва між військовим та цивільним 
суспільством та цивільними організація-
ми. Оскільки операції з підтримання миру 
частіше проходять в умовах складних над-
звичайних ситуацій, цивільні аспекти місії 
фактично превалюють. Цивільно-військо-
ве співробітництво забезпечує взаємодію 
між силами операцій з підтримання миру 
та численними іншими установами, ци-
вільними та військовими, що знаходяться 
в районі операції.

Цивільно-військове співробітництво –  
це засоби та заходи, що забезпечують від-
носини між військовими командирами, 
штабом та підрозділами і представниками 
національної влади, військової та цивіль-
ної, та цивільним населенням в зоні за-
стосування чи планування застосування 
військових сил. Такі заходи включають 
співробітництво з неурядовими чи міжна-
родними агенціями, організаціями та ци-
вільними складовими.

Незважаючи на те, що ключові нави-
чки, які вдосконалюються протягом під-
готовки до традиційних операцій, необ-
хідні для успішного проведення операцій 
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з підтримання миру, вони не є достатніми. 
Навчальні програми для операцій з під-
тримання миру мають відображати різ-
ницю між традиційними операціями та 
операціями з підтримання миру, вклю-
чаючи: ущільнення рівнів операції (між 
тактичним, оперативним та стратегічним 
рівнями); дії невеликих підрозділів; міні-
мальне використання силового режиму; 
присутність різноманітних діячів, цивіль-
ні та військові установи держави, що при-
ймає; ситуації, що потребують швидкого 
реагування; правовий режим, який потен-
ційно включає право збройного конфлікту 
та інші закони; особливо стосовно захисту 
власності та осіб; а також вимоги для ви-
значення технічних прийомів додатково 
до чи замість застосування сили.

Так, діяльність НАТО під час косовської 
кризи можна розглядати як операції не-
військового типу на двох її різних етапах. 
По-перше, військово-цивільна взаємодія в 
ході оперативного реагування на надзви-
чайну гуманітарну ситуацію в Албанії та 
Македонії, що склалася у зв’язку з масо-
вою втечею біженців з Косово навесні 1999 
р. Це насамперед взаємодія сил НАТО з 
міжнародними організаціями (особливо з 
УВКБ ООН, а також численними НУО) в 
гуманітарній сфері. По-друге, це військо-
во-цивільна взаємодія після припинення 
військових дій проти СРЮ, в ході широ-
комасштабної і довгостроковій операції з 
підтримання миру в самому Косово. Вона 
відбувалася згідно Резолюції Ради Безпеки 
ООН № 1244 (1999) [11] і здійснювалася 
Силами міжнародної присутності з безпеки 
в Косово, або Силами для Косово (КФОР 
НАТО) у взаємодії з Місією ООН у справах 
тимчасової адміністрації в Косово (МООН-
ВАК), а також іншими міжнародними і не-
урядовими організаціями. В даному випад-
ку військово-цивільна взаємодія виходила 
далеко за рамки гуманітарної області та 

розповсюджувалася на сферу забезпечення 
безпеки, підтримання громадського поряд-
ку, формування нових структур влади і т. п.

Якщо основним пріоритетом в діяль-
ності УВКБ ООН в Косово залишалася 
саме робота з внутрішньо переміщеними 
особами, то НАТО займалося вирішен-
ням проблем масового потоку біженців з 
Косово. Так, за даними американського 
Комітету по біженцях, тільки за перший 
тиждень бомбардувань, з 24 березня по 2 
квітня 1999 р., Косово покинули 220 тис. 
осіб. З них 120 тис. виїхали до Албанії, 70 
тис. – до Македонії і 31 тис. – до Чорного-
рії [10]. В ході військової операції НАТО 
проти Югославії, як ніколи раніше, проде-
монстровано різко зростаючу роль зброй-
них сил у здійсненні гуманітарних задач, а 
введенню сил НАТО на територію Косово 
передувала гостра криза у військово-ци-
вільних відносинах в ході гуманітарних 
операцій НАТО в Албанії та Македонії.

Основним завданням Сил НАТО для 
Косово (далі – СДК) було створення умов 
безпеки в краї: в середньому з трьох вій-
ськовослужбовців КФОР двоє були за-
йняті саме в цій сфері. Власне, самі сили 
НАТО в Резолюції Ради Безпеки ООН № 
1244 визначалися як «міжнародні сили 
безпеки» [11]. При цьому ніколи ще межа 
між завданнями створення умов безпеки 
(запобігання насильства, демілітаризації, 
тощо) і підтримки мінімального рівня гро-
мадського порядку (боротьба з злочинніс-
тю, бандитизмом, тощо) не була така роз-
мита, як в ході операції НАТО в Косово.

Однією з основних задач СДК НАТО, 
що виправдовувало їх присутність в краї, 
повинно було стати запобігання понов-
лення воєнних дій, повернення в Косово 
підрозділів югославської армії, сербської 
поліції та воєнізованих формувань і в ці-
лому ескалації насильства, особливо його 
розповсюдженню за межі краю.
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Однак по мірі розвитку ситуації в краї 
та поступового «прозріння» СДК, МООН-
ВАК і міжнародного співтовариства в ціло-
му, щодо місцевих реалій, в особливості ха-
рактеру і цілей екстремістських албанських 
угруповань, акценти змістилися: через рік 
після початку операції в ескалації напру-
женості, наприклад, в «зоні безпеки» між 
Косово і південними районами Сербії, СДК 
вже звинувачували нелегальну Визволь-
ну армію Прешево, Медведжі і Буяновца 
(ОАПМБ). Командування Сил НАТО для 
Косово наполягало на тому, що СДК не ви-
знають і не підтримують активності албан-
ських екстремістів і вживуть всіх зусиль до 
того, щоб не допустити порушень прикор-
донного режиму та перетворення Косово в 
плацдарм для ескалації насильства в сусід-
ні райони. Поряд з обмеженим набором по-
ліцейсько-силових заходів (оголошення в 
розшук, облави і обшуки в будинках перед-
бачуваних членів ОАПМБ) запропоновані 
СДК заходи щодо запобігання ескалації на-
сильства в Прешевській долині включали 
роз’яснення населенню кримінально-теро-
ристичного характеру радикальних албан-
ських угруповань, мобілізацію громадської 
підтримки тих політичних сил в Косово, 
які здатні надати стримуючий вплив на екс-
тремістів, підтримку прямих контактів між 
югославськими і сербськими властями з 
лідерами албанського населення і встанов-
лення більш тісних контактів з місцевою 
сербської поліцією

«Демілітаризація» в косовських умовах 
припускала, передусім, роззброєння Ви-
звольної армії Косово та інших збройних 
албанських угруповань. У той же час в об-
становці загального хаосу, безвладдя і май-
же поголовного озброєння місцевого насе-
лення перед СДК, крім роззброєння OAK, 
стояла набагато складніша задача боротьби 
з незаконним зберіганням та нелегальним 
обігом зброї та вилучення її у населення.

Однією з найбільш помітних і ефектив-
них сфер діяльності НАТО в галузі безпеки 
в Косово стала очистка території краю від 
мін та снарядів силами Групи СДК з розмі-
нування в тісній співпраці з протимінним 
центром ООН, ЮНІСЕФ та численними 
НУО. За попередніми оцінками, в червні 
1999 р., напередодні розгортання СДК, на 
території Косово налічувалося 40 тис.

В цілому СДК вдалося домогтися зна-
чних успіхів у сфері розмінування (за 
перший рік операції силами військовос-
лужбовців від мін і снарядів було очи-
щено понад 16 тис. Будинків і 1200 шкіл, 
спільно з ЮНІСЕФ для 20 тис. школярів 
були проведені спеціальні заняття, на яких 
роз’яснювалася небезпека.

У тісному контакті і взаємодії з ци-
вільною поліцією ООН Силами НАТО 
для Косово здійснювалися також заходи 
щодо створення умов безпеки для повер-
нення біженців і внутрішньо переміще-
них осіб до місць постійного проживання, 
для нормальної роботи міжнародних ци-
вільних організацій, організації місцевих 
органів влади та гуманітарної діяльнос-
ті. Цим же цілям повинна була служити 
задача забезпечення свободи пересуван-
ня для самих СДК і співробітників між-
народних організацій. Нарешті, на СДК 
покладалося завдання підтримки гро-
мадської безпеки та порядку до того, як 
ці функції зможуть виконувати цивільні 
організації. Особливістю операції НАТО 
в Косово став принципова відмова від 
постійного супроводу конвоїв з гумані-
тарною допомогою: замість цього перед-
бачалося сконцентруватися на створенні 
загальних умов безпеки в краї, в тому 
числі для безперешкодної роботи гумані-
тарних організацій.

У цих цілях робилися такі заходи, як 
блокування окремих районів, встановлен-
ня блокпостів і контрольно-пропускних 
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пунктів, а також регулярне патрулювання 
місцевості та охорона особливо важли-
вих об’єктів, що складали основний об-
сяг діяльності СДК: протягом першого 
року операції солдати СДК щодня забез-
печували роботу 200 блокпостів, скоюва-
ли 500-750 патрулів і охороняли до 550 
об’єктів.

З 1 вересня 1999 р. український контин-
гент миротворчих сил загальною чисель-
ністю 800 військових розпочав практич-
ну діяльність у міжнародній миротворчій 
операції в Косово у рамках KFOR. До за-
вдань українського контингенту входило: 
патрулювання, чергування на блокпосту, 
супровід конвоїв і місцевого населення, 
охорона мостів і тунелю. Український 
вертолітній загін забезпечував переве-
зення вантажів, особового складу та ева-
куаціє поранених. Україна залишається у 
Косово у форматі польсько-українського 
батальйону, який включає близько 270 
українських військових, до завдань якого 
відноситься: забезпечення гуманітарної 
допомоги на підтримку зусиль Управлін-
ня Верховного комісаріату ООН у справах 
біженців; встановлення і підтримка від-
новлення основних цивільних функцій; 
несення служби на блокпостах, спосте-
режних постах, патрулювання і супрово-
дження конвоїв у зоні відповідальності.

Треба розуміти, що на той час ще не 
було визначено на національному рів-
ні питання правил застосування сили. 
Вони були сформульовані тільки в 2006 р.  
у п. 9.3 Інструкції з організації участі 
миротворчих контингентів і персоналу 
Збройних Сил України в міжнародних 
миротворчих операціях, затвердженої 
Наказом Міністра оборони України від 
10.05.2006 № 252 [12]. Цей пункт Наказу 
передбачав правила застосування сили, 
які визначають рівень та способи засто-
сування сили і встановлюють обмеження, 

у рамках яких може діяти особовий склад 
миротворчого контингенту.

Правила передбачають мінімально необ-
хідне для виконання поставлених завдань 
застосування сили і ґрунтуються на осно-
вних вимогах міжнародного права, чинно-
го законодавства України, правил ведення 
збройної боротьби та мандату міжнародної 
миротворчої операції і можуть корегувати-
ся в процесі її проведення.

Миротворчий персонал (за винятком 
військових спостерігачів) має право носін-
ня легкої стрілецької зброї, а її застосуван-
ня визначається правилами застосування 
сили окремої міжнародної миротворчої 
операції [12].

Протягом проведення військових опе-
рацій в Косово з 1999 р., в яких мають 
повинні бути задіяні підрозділи збройних 
сил, дії сил КФОР повинні відповідати 
таким міжнародно-правовим принципам, 
як: необхідність та пропорційність; засто-
сування мінімальної сили, яка необхідна 
для виконання місії або дій в цілях самоо-
борони; зведення до мінімуму можливості 
побічної дії, збитків. 

Проведення даної військової операцій 
для українських миротворців регулюва-
лося положеннями міжнародного та на-
ціонального права на період 1999 р. Між-
народне право, включало в першу чергу 
право збройних конфліктів (міжнародне 
гуманітарне право) та загальні заборони на 
застосування сили, які були сформульова-
ні в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 
2444 «Повага прав людини в період зброй-
них конфліктів» від 19 грудня 1968 р.[2]. 

Сили КФОР під час проведення опе-
рацій повинні дотримуватись норм між-
народного права, дотримуватися і засто-
совувати з урахуванням необхідних змін 
принципів ПЗК і застосовувати їх з ураху-
ванням встановлених для них Правил за-
стосування сили.
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Юридичним радником повинні бути 
переглянути всі операційні / оперативні 
плани, процедури, накази, директиви та 
настанови, які розробляються на рівні ке-
рівництва – відділ (штабу) або вище.

Збройні сили країн-учасниць НАТО або 
інших країн в операціях під керівництвом 
НАТО повинні також дотримуватися своїх 
національних законів. Вони не зобов’язані 
виконувати завдання або операції, які б 
являли собою порушення їх національ-
ного законодавства. Тому слід визнати, 
що країни будуть вирішувати питання об-
меження та/або посилення/змін своїх дій 
з метою забезпечення дотримання націо-
нального законодавства. Проте будь-які 
такі посилення/зміни не повинні надава-
ти персоналу національних контингентів 
більше можливостей, ніж зазначено в іс-
нуючих Правилах застосування сили для 
сил КФОР. Коли національне законодав-
ство починає суперечити Правилам засто-
сування сили для сил КФОР, яке включено 
в операційні документи певної операції, 
країни-контрибутори повинні інформу-
вати про це керівництво НАТО на рівні 
Стратегічного командування/Північноат-
лантичної Ради НАТО як можна раніше.

Проте, зазначені Правила застосування 
сили не діяли автоматично. Кожне правило 
повинно встановленим порядком бути до-
зволено для реалізації. Дозвіл на застосуван-
ня того чи іншого правила повинен був бути 
запитаний шляхом відповідного Запиту. 
Північноатлантична рада НАТО вирішувала 
питання надання дозволів на застосування 
всіх або частини Правил застосування сили 
шляхом видання Повідомлень про дозвіл 
на застосування ПЗС, а Верховне команду-
вання об’єднаними силами НАТО в Європі 
(SHAPE) на підставі цих рішень Ради видає 
Повідомлення про імплементацію ПЗС.

Під час виконання своїх функцій при 
реалізації ПЗС, які схвалені оперативним 

командуванням (OPCOM), командуван-
ням з оперативного управління (OPCON) 
або командуванням з тактичного управ-
ління (TACON), Командувач КФОР і 
Головне командування об’єднаних сил 
НАТО в Південній Європі (CINCSOUTH) 
повинні були діяти в рамках цих ПЗС, 
проте вони не зобов’язані доводити та 
надавати дозволи своїм підлеглим щодо 
повного спектру дозволених ПЗС. Якщо 
Верховне командування об’єднаних сил 
НАТО в Європі (SHAPE) у подальшому 
скасовувало чи обмежувало ПЗС, які були 
реалізовані раніше, Командувач КФОР і 
Головне командування об’єднаних сил 
НАТО в Південній Європі повинні не-
гайно були оновити свій ПЗС за своїм 
напрямом з метою виконання підлеглими 
оновлених Правил.

Висновки. Особливості сучасних ми-
ротворчих операцій з підтримки миру та 
безпеки, щодо застування сили а наступ-
ними: воєнні наміри під час проведення 
миротворчих операцій є такими, що сила 
застосовується не для поразки противни-
ка; спектр технологій для розв’язання кон-
фліктів більш широкий, ніж на війні; такі 
засоби, як примирення та спостереження, 
є першочерговими в миротворчих операці-
ях навіть на тактичному рівні; під час про-
ведення миротворчих операцій необхідно 
мати підтримку сторін, у той час, коли на 
війні такої підтримка не має; під час про-
ведення миротворчих операцій цивільно-
військове співробітництво має більше зна-
чення, ніж у ході звичайної війни.

Правила застосування сили були фун-
даментом, яким Північноатлантична рада 
НАТО встановлювала основні напрями ви-
користання сили в діяльності командирів 
всіх рівнів. Правила застосування сили, що 
містяться в Додатку до операційного плану 
кожної операції, представляли собою збір-
ку (або інакше – каталог) правил, які мо-
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жуть бути предметом запитів і дозволені до 
застосування в операціях КФОР.

Під час проведення миротворчої опе-
рації НАТО в Косово була запроваджена 
система запитів на Правила застосуван-
ня сили, повноважень і певні імплемен-
таційні процедури. Північноатлантична 
рада НАТО визначала та встановлювала 
фундаментальні принципи та параметри, 
в рамках яких сили КФОР могли викону-
вати свої завдання.

Збройні сили країн-учасниць НАТО 
або інших країн в операціях під керівни-
цтвом НАТО дотримуються також своїх 
національних законів. Вони не зобов’язані 
виконувати завдання, операції або під час 
виконання специфічних процедур дії, які б 
порушували їх національне законодавство. 
Тому слід визнати, що країни вирішували 
питання обмеження та/або посилення/змі-
ну своїх дій тільки з приводу забезпечення 
дотримання національного законодавства.
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This article describes some problem questions connected with the appointment and performance 
of administrative fines, the proposals for their solution.

Key words: administrative fine, the size of administrative fines, the rules for appointment of the 
administrative penalty, the execution of the orders about appointment of administrative fines.

Одним из самых распространенных 
видов административного наказания яв-
ляется административный штраф. Так, в 
2013 г. удельный вес административных 
штрафов, назначенных судами общей 
юрисдикции, составил 61,9% от общего 
числа назначенных административных 
наказаний (3 048 792 от 4 922 138) 
[10]. Вместе с тем, существующие 
пробелы в законодательстве снижают 
эффективность данного вида админи-
стративного наказания. В связи с этим 
необходимо продолжать исследования, 
направленные на совершенствование 
практики применения административно-
го штрафа.

В соответствии с ч. 1 ст. 3.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
[4] административный штраф является 
основным административным наказани-
ем. Наряду с административным штрафом 
может быть назначено дополнительное 
наказание, например, конфискация орудия 
совершения или предмета административ-
ного правонарушения, административное 
выдворение, лишение специального права 
в виде права управления транспортным 
средством. Однако некоторые авторы, 
например, И.В. Максимов, счита-
ют, что административный штраф до-
лжен являться не только основным, но 
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и дополнительным видом администра-
тивного наказания, что позволит обес-
печить административному штрафу над-
лежащую согласованность с другими 
взаимосвязанными административными 
санкциями [9, с. 273]. Следует согласить-
ся с мнением указанного автора. Дей-
ствительно, административный штраф 
мог бы выступать в качестве дополни-
тельного при назначении таких видов 
административных наказаний как дисква-
лификация, обязательные работы.

Как и всякое другое административ-
ное наказание, административный штраф 
назначается с учетом общих правил на-
значения административной ответствен-
ности, установленных в ст. 4.1 КоАП 
РФ. Размеры административного штрафа 
зависят от того, в каком качестве лицо 
выступало при совершении администра-
тивного правонарушения: как гражданин, 
должностное лицо или юридическое лицо.

Устанавливая различные размеры 
административных штрафов в зависимос-
ти от статуса субъекта правонарушения, 
законодатель исходит из учета их различ-
ного имущественного потенциала. Как 
замечает Ю.С. Адушкин, в большинстве 
случаев прослеживается определенная 
система в установлении размеров штра-
фов за каждое отдельное правонаруше-
ние применительно к различным группам 
субъектов. Формулу административного 
штрафа автор представляет следующим 
образом: n – 2n – 20n, где n – размер штра-
фа для граждан, 2n – для должностных лиц 
и 20n – для юридических лиц [6, с. 204].

Таким образом, в настоящее время диф-
ференциация размеров административно-
го штрафа ограничивается учетом статуса 
субъекта административной ответствен-
ности. Вместе с тем, по мнению некоторых 
исследователей [9, с. 284], такой способ 
исчисления административных штрафов 

не позволяет в полной мере индивидуа-
лизировать административное наказание. 
Пределы санкции статей, устанавливаю-
щих административную ответственность 
за совершение различных правонару-
шений, позволяют должностному лицу, 
рассматривающему дело, назначить 
административный штраф того или ино-
го размера с учетом всех обстоятельств 
совершения правонарушения. Вместе с 
тем, размер наказания слишком зависит 
от внутреннего убеждения лица, рассма-
тривающего дело. В связи с этим необхо-
дима дальнейшая дифференциация разме-
ров административного штрафа и внутри 
одного и того же вида субъекта админи-
стративной ответственности, например, в 
зависимости от возраста гражданина, со-
вершившего правонарушение.

В настоящее время законодательство до-
пускает возможность назначения анализиру-
емого вида административного наказания в 
достаточно высоком размере. В соответствии 
с ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ, по общему правилу, 
административный штраф, назначаемый 
гражданам, не должен превышать пять 
тысяч рублей, должностным лицам – пять-
десят тысяч, юридическим лицам – один 
миллион рублей. Так как юридические лица 
не являются субъектами уголовной ответ-
ственности, следует признать, что уста-
новление для них высокого максимального 
размера административного штрафа явля-
ется необходимым. Однако установление 
возможности назначения более высокого 
размера штрафа за совершение админи-
стративного правонарушения, чем за со-
вершение преступления, для должностных 
лиц представляется необоснованным. При-
соединяемся к мнению И.А. Подройкиной, 
что выделение специального субъекта пра-
вонарушения – должностного лица не долж-
но устанавливать возможность применения 
штрафа более высокого, чем это предусмо-
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трено в санкциях статей Уголовного кодек-
са Российской Федерации [5] за отдельные 
преступления [11, с. 75].

Действительно, должностное лицо, со-
вершая правонарушение, подрывает авто-
ритет власти и поэтому заслуживает более 
строго наказания, чем лицо, не обладающее 
таким статусом. Но административный 
штраф не должен превышать максималь-
ного административного штрафа, назнача-
емого гражданам, и минимального штрафа, 
налагаемого за совершение преступлений 
– пять тысяч рублей (ч. 2 ст. 46 УК РФ). В 
связи с этим предлагаем исключить из ст. 
3.5 Кодекса об административных право-
нарушениях положения, касающиеся диф-
ференцированного установления размеров 
штрафа для должностных лиц.

На основании ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ в 
исключительных случаях допускается 
возможность назначения гражданам за 
отдельные правонарушения администра-
тивного штрафа в размере до семи тысяч 
рублей, до пятидесяти тысяч рублей, до 
ста тысяч рублей и даже до трехсот тысяч 
рублей. Полагаем, что допуская воз-
можность назначения гражданам столь 
высоких административных штрафов, 
законодатель тем самым стирает чет-
кую грань между административным и 
уголовным наказанием. Допускается ситу-
ация, когда административное правонару-
шение может быть наказано более строго, 
чем преступление. С учетом этого счита-
ем, что необходимо пересмотреть верх-
ние границы административного штрафа, 
приведя их в соответствие с нижними гра-
ницами штрафа как уголовного наказания.

КоАП РФ закрепляет полномочия 
назначать административные штрафы 
за широким кругом административно-
юрисдикционных органов. Вместе с 
тем, как считают некоторые ученые, 
административный (внесудебный) по-

рядок наложения административного 
штрафа противоречит требованиям Кон-
ституции РФ о недопустимости лишения 
любого частного собственника имуще-
ства иначе как по решению суда (ч. 3 ст. 
35). Так, А.С. Дугенец пишет, что «дол-
гий, тернистый путь Российской Феде-
рации к уровню развития общественных 
отношений, соответствующих требова-
ниям правового государства, в обязатель-
ном порядке должен быть увенчан при-
нятием федеральной законодательной 
властью решения о рассмотрении всех 
дел об административных правонару-
шениях и, следовательно, наложением 
административных наказаний исключи-
тельно только судьями» [7, с. 101].

В этом вопросе автор согласен с реше-
нием Европейского суда по правам чело-
века, суть которого сводится к тому, что 
с учетом большого количества мелких 
правонарушений государства могут осво-
бодить свои суды от задачи преследова-
ния и наказания виновных за подобные 
нарушения. Однако передача функции 
расследования и наказания за мелкие пра-
вонарушения административным властям 
допустима лишь при условии, что заин-
тересованное лицо будет иметь возмож-
ность обжаловать принятое в отношении 
его решение в суде [8, с. 21-22]. В насто-
ящее время возможность обжалования 
постановления о назначении администра-
тивного наказания в судебном порядке 
предусмотрена в действующем законода-
тельстве (ст. 30.1 КоАП РФ).

Порядок исполнения постановлений о 
назначении административного штрафа 
определен статьей 32.2 КоАП РФ. В по-
следнее время вносятся многочисленные 
изменения в законодательство, 
направленные на совершенствование прак-
тики исполнения постановлений о назна-
чении административных штрафов. Так, 
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увеличен до шестидесяти дней срок для 
добровольной оплаты административно-
го штрафа [2]. Установлены особенности 
взыскания административных штрафов с 
иностранцев и апатридов, выдворяемых из 
России. Для рассматриваемых лиц срок по-
гашения штрафа сокращен до одного дня 
после дня вступления в законную силу соо-
тветствующего постановления [1]. В КоАП 
РФ внесены положения, изменившие срок 
давности исполнения постановления с од-
ного года до двух лет с момента вынесения 
такого постановления [3].

Указанные изменения, безуслов-
но, должны положительно отразить-
ся на взыскаемости административных 
штрафов. Вместе с тем, взыскаемость 
административных штрафов остается 
крайне низкой. Так, за 2013 г. судами об-
щей юрисдикции по постановлениям, 
вступившим в законную силу, назначено 
административных штрафов на сумму 93 
920 млн. рублей. Из них взыскано принуди-
тельно или уплачено добровольно в отчет-
ном периоде лишь 3 789 млн. рублей [10].

Для решения этой проблемы, пре-
жде всего, необходимо мотивировать 
должников к добровольному исполне-
нию своих обязательств. Следует продо-

лжить информационно-разъяснительную 
работу с населением о необходимос-
ти своевременной оплаты штрафов за 
административные правонарушения пу-
тем размещения в Интернете, на стендах 
административных органов или в иных 
общедоступных местах информации о по-
рядке уплаты административного штрафа 
и об ответственности за его неуплату. В 
разъяснении необходимости доброволь-
ной оплаты штрафов следует активнее 
использовать возможности средств массо-
вой информации.

Целесообразно продолжить работу по 
введению в законодательство институ-
та исполнительной декларации, который 
предполагает предоставление должником 
по требованию судебного пристава-испол-
нителя сведений об имущественном поло-
жении. Этот институт эффективно при-
меняется в большинстве стран и является 
действенной мерой установления имуще-
ственного положения должника.

Таким образом, при назначении и ис-
полнении административного штрафа 
существует ряд проблем, разрешение 
которых будет способствовать повышению 
эффективности данного вида администра-
тивного наказания.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИИ  
В РЕЙДЕРСКИХ ЗАХВАТАХ

В статье рассмотрены основные аспекты роли и места информации во время подготовки 
и совершения рейдерских захватов. Доказано, что если бюджет захвата объекта рейдерской 
атаки приближается к его стоимости, то она для заказчика становится нецелесообразной и сво-
евременная и достоверная информация об этом стоит на первом месте.

Ключевые слова: рейдерство, рейдерский захват, информация, источники информации, ка-
питал, управление капиталом, законные основания, правовые аспекты.

У статті розглянуті основні аспекти ролі і місця інформації під час підготовки та здійснення 
рейдерських захоплень. Доведено, що якщо бюджет захоплення об’єкта рейдерської ата-
ки наближається до його вартості, то вона для замовника стає недоцільною, а своєчасна і 
достовірна інформація про це стоїть на першому місці. 

Ключові слова: рейдерство, рейдерське захоплення, інформація, джерела інформації, капі-
тал, управління капіталом, законні підстави, правові аспекти.

The article discusses the main aspects of the role and place of information during the preparation 
and performance of hostile takeovers. It is proved that if the budget capture object raider attack ap-
proaching its cost, it becomes impractical for the customer and timely and reliable information about it 
is in the first place. 

Key words: raiding, raider attacks, information, sources of information, capital, capital management, 
legal basis, legal aspects.

Актуальность темы. Сегодня рей-
дерство в Украине можно считать бо-
лезнью, постоянно прогрессирующей 
и тяжело поддающейся лечению. Как 
показывает практика и рейдерство и 
недружественные поглощения давно ста-
ли нормой хозяйствования нашей страны. 
Эта проблематика сегодня очень актуаль-
ная, так как силовые захваты и беспредел 
охватывают все отрасли хозяйствования 

как отечественные, так и зарубежные, 
отпугивают инвесторов и подрывают 
экономики государства.

Постановка проблемы. С юридичес-
кой точки зрения в экономически развитых 
странах защищается добросовестный 
приобретатель, в нашей стране – предпри-
ниматель, владеющий привлекательным 
бизнесом, активами. Современный бизнес 
в Украине тесно переплетается с корруп-
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цией, теневой экономикой и рейдерством, 
которые в свою очередь зависят от на-
личия информации, её своевременности, 
ценности.

Формирование целей. Учитывая 
масштабы и стремительность рейдерских 
атак, изучим правовые аспекты информа-
ции в организации рейдерских захватов и 
её роль в противостоянии рейдерству.

Изложение основного материала. 
Рейдеров интересует любая информация 
об учредительных документах, истории 
приватизации и эмиссии акций, о поряд-
ке приобретения прав на недвижимость и 
землю, фактических обстоятельств про-
ведения эмиссий акций, кредиторской и 
дебиторской задолженности предприятия, 
внутренних положений и регламентов, 
решений органов управления, рыночных 
показателей работы предприятия, составе 
акционеров и т.п. Результатом данной дея-
тельности является досье на предприятия, 
подлежащих захвату.

Среди сведений, попадающих в область 
интересов, есть и информация личного 
характера - привычки, увлечения, слабо-
сти руководства и основных акционеров. 
Особое внимание уделяется компроме-
тирующим материалам, информации о 
формальных и неформальных лидерах, со-
циально-психологическом климате в кол-
лективе, личностных взаимоотношениях 
на предприятии и прочее. Сбор информа-
ции такого плана является чрезвычайно 
перспективным для будущего рейдерского 
поглощения предприятия. Сбор первич-
ной информации об объекте осуществля-
ется как из открытых источников, так и 
с помощью негласных методов. Как пра-
вило, рейдеры действуют по уже апро-
бированной схеме, состоит из несколь-
ких этапов. (1) Сначала они получают 
конкретный заказ или сами подыскивают 
для себя предприятие и собирают первич-

ную информацию о его финансовом со-
стоянии. В основном, ценными данными 
располагают уволенные с предприятия 
менеджеры, которые готовы поделиться 
«секретами фирмы» даже не за деньги, а 
из чувства мести. (2) Рейдер выходит на 
регистратора, за соответствующую плату 
получает реестр всех акционеров и с це-
лью приобретения акций у мелких держа-
телей акций. (3) Параллельно накаплива-
ется компромат на руководство и главного 
бухгалтера - для обеспечения поддерж-
ки «возмущённой общественности». (4) 
Дальновидные рейдеры заранее подклю-
чают к операции третьих лиц (банки, 
страховые компании, различные фонды). 
Они покупают инвестиционный пакет ак-
ций и, не совершая никаких капиталовло-
жений в развитие будущей «жертвы», про-
сто перепродают его выгодно для себя. 

Главная задача рейдера – взять под 
контроль хотя бы 10% всех ценных бу-
маг компании. Согласно действующему 
украинскому законодательству владелец 
такого пакета акций уже может влиять на 
решения исполнительного органа. Также 
он получает доступ к конфиденциальной 
информации (через своих представителей, 
введённых в состав правления или на-
блюдательного совета), его предложения 
вносятся в повестку дня собрания акцио-
неров в обязательном порядке. К тому же 
правление не вправе ответить отказом на 
требование созвать такое собрание - ина-
че владелец 10-процентного пакета может 
сделать это сам. 

Важным превентивным средством яв-
ляется тщательное изучение своего персо-
нала в целях предотвращения утечки важ-
ной информации или прямой измены, а 
также сбор информации о потенциальных 
заказчиках рейдерских нападений. 

Формирование защищённой бизнес-
структуры следует начинать до того, как 
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предприятие попадёт в круг интересов 
компании-рейдера. Собственник должен 
заново изучить историю основания пред-
приятия и его деятельности. Для этого 
необходимо провести анализ приватизации 
предприятия, проверить законность прав 
собственности на основные средства, зем-
лю, нематериальные активы. Также нужно 
заново изучить решения собраний акци-
онеров по стратегическим вопросам дея-
тельности предприятия и проанализиро-
вать законность дополнительных эмиссий 
акций. 

Взвешенная кадровая политика и рабо-
та с акционерами поможет выявить недо-
вольство сотрудников, обезопасив, таким 
образом, от внутренних врагов. По мне-
нию специалистов [1], топ-менеджменту 
предприятия следует применить метод 
кнута и пряника: с одной стороны, огра-
ничить полномочия руководителя, чтобы 
он не смог превратить фирму в пустышку, 
выведя из неё все активы, с другой - 
контракт управленцев можно дополнить 
«золотым парашютом» - огромной компен-
сацией в случае их отставки после смены 
собственника компании. Использование 
«золотых парашютов» часто применяется 
в крупных компаниях как инструмент про-
тиводействия враждебному поглощению. 
Нужно держать руку на финансовом пуль-
се предприятия: сформировать систему 
контроля над кредиторской задолженнос-
тью, создать условия, препятствующие 
массовой скупке акций. И проводить не 
только постоянный мониторинг ситуации 
для обеспечения безопасности бизнеса, но 
и стратегические PR-кампании для созда-
ния благополучного имиджа предприятия.

Если же рейдерская атака уже началась, 
то нужно действовать. Защита с помощью 
нападения на противника - лучшее сред-
ство, однако для этого «врага нужно знать 
в лицо». Можно провести контрпокупку 

акций или блокирование пакета акций с 
одновременным введением дополнитель-
ной эмиссии (метод «отравленной пилю-
ли»). Гораздо разумнее со стороны вла-
дельцев компании-цели концентрировать 
основные силы и ресурсы не на борьбе за 
мелкие пакеты акций, а консолидировать 
большой контрольный пакет, сосредото-
читься на защите реестра акционеров, 
корпоративного управления и основных 
активов компании [1]. Возвращаясь к ме-
тоду «отравленной пилюли», можно отя-
готить компанию-цель существенными 
обязательствами, которые ощутимо сни-
зят стоимость предприятия, например, 
наложить арест на основании судебного 
решения, что влечёт запрет на заключение 
сделок. Наконец, всегда возможно фик-
тивное банкротство. 

Предприятия, не способные удержи-
вать состояние информационной без-
опасности собственного информаци-
онного пространства на уровне рынка, 
оказываются в неблагоприятных усло-
виях. Как свидетельствует история, даже 
мощные в прошлом фирмы, исчезли из 
перечня субъектов хозяйственной дея-
тельности, именно из-за невозможности 
эффективного управления своим бизне-
сом, несоответствии собственного ин-
формационного пространства новым по-
требностям и утечкам информации. И 
наоборот, широкое внедрение новейших 
информационных технологий является 
необходимым условием экономического 
роста предприятия.

Таким образом, рейдерство с его посто-
янно растущими объёмами грозит боль-
шому числу украинских предприятий, 
однако, с позиции экспертов, противосто-
ять такому направлению, все же необхо-
димо, и такая защита имеет перспективы. 
Высокую эффективность противодействия 
рейдерству имеют методы «отпугивания 
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акул» и «Защита Пекмена». В отдельных 
случаях целесообразно также использо-
вание методов «Драгоценности короны», 
«Золотой парашют» и «Макаронная обо-
рона». При избрании метода защиты пред-
приятия от агрессоров следует помнить о 
постоянной защите информации, обратить 
внимание на то, что не все методы защиты 
можно эффективно использовать в период 
реализации рейдерской атаки. В этих слу-
чаях предприятию может не хватить вре-
мени на введение изменений в уставные 
документы, трудовые соглашения персо-
нала, эмиссию и распространение облига-
ций и акций компании и т.д.

Реальный акционерный капитал функ-
ционирует, т. е. совершает кругооборот 
в форме денежного, производительно-
го и товарного капитала. Он движется 
как основной и оборотный капитал, как 
материальные и нематериальные активы 
под реальным руководством со стороны 
менеджера (менеджмента) предприятия с 
целью получения максимальной прибыли. 
Доходность реального капитала предпри-
ятия зависит от качества и эффективности 
менеджмента и прямо влияет на размер 
дивидендов и курс акций, то есть и на раз-
мер фиктивного капитала.

Добраться до реального акционерно-
го капитала означает устранить старое 
руководство, добраться до кассы данно-
го предприятия, его счетов в банке, гото-
вой продукции на его складах, основных 
фондов путем проникновения на его тер-
риторию, охраняемую службой охраны 
и безопасности предприятия. Сделать 
это на законных основаниях можно либо 
с согласия менеджмента предприятия, 
или по решению компетентных орга-
нов (исполнительных органов власти, 
судебных органов, банковских учрежде-
ний и т. п.). Захватить оперативное управ-
ление реальным капиталом можно, созвав 

общее собрание акционеров, или путем 
рейдерской атаки [2, с. 24].

Итак, целью рейдерской атаки, то есть 
перехвата оперативного управления пред-
приятием, является получение доступа 
к реальному капиталу АО, так сказать, к 
его внутреннему капиталу (активам, не-
движимости, нематериальным активам, 
прибыли), а не к фиктивному (портфе-
лю акций предприятия). Но захватить 
уставный капитал АО, его внутреннюю 
основу, без атаки извне на портфель ак-
ций в рамках правового поля просто не-
возможно. В этом плане закрытое акци-
онерное общество (ЗАО) является более 
защищенным от рейдерской атаки. Здесь 
перекупить контрольный пакет акций 
сложнее.

Кроме того, учредители акционерно-
го общества открытого типа могут при-
своить так называемую учредительную 
прибыль – совокупную разницу между 
курсом акций и их номиналом. Это может 
стать дополнительной целью рейдеров.

У концерна-монополии, в которой 
объединяются предприятия различных 
отраслей экономики (промышленные, 
торговые, банковские, транспортные, 
страховые и другие компании, находящи-
еся в финансовой зависимости от главной 
холдинг-компании (НАК-матери), которая 
скупила контрольные пакеты акций ком-
паний-дочерей), возможностей управлять 
огромным капиталом с помощью малого 
капитала еще больше. Такие гигантские 
монополии часто используют методы не-
дружественного поглощения меньших по 
мощности компаний, т. е. становятся кор-
порациями-агрессорами, рейдерами (или 
пользуются их услугами). К слову, су-
ществует прейскурант рейдерских услуг. 
Например, услуги команды наемных 
рейдеров стоят от 5 до 30% стоимости 
захватываемого объекта. 



77

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

Таким образом, одной из главных при-
чин рейдерства является желание закре-
пить монопольные позиции в том или ином 
секторе, который различные группы стре-
мятся захватить под свое влияние. Кроме 
того, существует спрос на объекты недви-
жимости, приобретенные криминальным 
способом. Соответственно появляется и 
предложение, возникает M & A-рынок. На 
рынке Украины специалисты по недруже-
ственному поглощению получают также 
и финансовую поддержку. Предприятия, 
которые становятся объектами захва-
та, как правило, не имеют достаточных 
средств для обеспечения адекватной 
защиты. Рейдерская атака требует относи-
тельно небольших затрат на проведение. 
Как правило, они не превышают 10–25% 
стоимости активов [2, с. 25]. Если бю-
джет захвата приближается к стоимости 
объекта рейдерской атаки, то она для за-
казчика становится нецелесообразной. В 
таком случае лучше выйти из тени и по-
купать предприятие на M & A-рынке. Рей-
дерству способствовало также принятие 
некоторых законодательных актов. 

Большое количество действующих на 
сегодняшний день в Украине акционерных 
обществ были созданы еще в 1990-е годы, 
после принятия Верховной Радой Закона 
«О хозяйственных обществах» 19 сен-
тября 1991г. С тех пор этот Закон нео-
днократно (более 20 раз) изменялся. По-
рядок создания и формирования состава 
исполнительного органа акционерных 
обществ также подвергались изменениям, 
и в первую очередь потому, что увольне-
ние и назначение новых должностных 
лиц акционерных обществ стало едва ли 
не главным инструментом в попытках 
рейдерских захватов отечественных пред-
приятий. В одной из первых редакций ст. 
41 Закона, действовавшего до 23.12.1997 
г., существовала довольно четкая схема, 

по которой избрание и отзыв членов ис-
полнительного органа АО (равно как и 
ревизионной комиссии и наблюдательно-
го совета) относились исключительно к 
компетенции общего собрания АО. Ука-
занная редакция нормы не предусматри-
вала права высшего органа АО передавать 
собственные полномочия другим органам, 
однако и не запрещала этого. С внесени-
ем 23.12.1997 г. изменений в Закон была 
предпринята попытка делегировать по-
лномочия по формированию персональ-
ного состава исполнительного органа АО 
другим его органам, поскольку в новой 
редакции статья 41 Закона запрещала пе-
редавать последним только полномочия, 
предусмотренные пп. «б», «д», «е» и «э» 
(напомним, полномочия по избранию и 
отзыву членов исполнительного органа 
предусмотрены п. «г» ст. 41 Закона). Ко-
нечно, передача полномочий могла про-
изойти только с согласия и по решению 
общего собрания акционеров, что значи-
тельно затрудняло этот процесс, однако с 
введением в действие 01.01.2004 г. Хозяй-
ственного кодекса Украины данная про-
блема была решена [2, с. 26].

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 159 ХКУ к исклю-
чительной компетенции общего собрания 
акционеров относится «избрание членов 
наблюдательного совета, а также образо-
вание и отзыв исполнительного и других 
органов общества».

Заметим, что аналогичные изменения 
произошли и в порядке формирования 
персонального состава исполнительного 
органа обществ с ограниченной ответ-
ственностью (ст. 145 ХК Украины). Со-
здается впечатление, что при принятии 
закона никто не обратил внимания на 
существенное изменение сложившего-
ся порядка формирования персонально-
го состава исполнительного органа АО и 
связанные с этим последствия, ведь теперь 



78

№2 / 2014 р.
♦

общее собрание акционеров должно при-
нимать решение только о создании соб-
ственно исполнительного органа. Члены 
же этого органа должны избираться (или 
назначаться) способом, предусмотренным 
уставом, ведь в Кодексе об этом ничего 
не сказано. Чтобы устранить любые про-
тиворечия 27.04.2007 г. Верховной Радой 
Украины был принят Закон «О внесении 
изменений и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов 
Украины в связи с принятием Хозяйствен-
ного кодекса Украины» [3]. Данный закон 
предусматривал приведение п. «г» ч. 5  
ст. 41 Закона в соответствие с п. 2 ч. 2 с 
т. 159 ХКУ. Кроме того, закон обязал всех 
юридических лиц привести свои уставы в 
соответствие с ним и сделать это в течение 
суток со дня вступления в силу.

Выводы. Таким образом, в результа-
те принятия законодательных актов были 
созданы предпосылки для устранения 
акционеров от участия в процессе фор-

мирования персонального состава испол-
нительного органа АО и, как следствие, 
для уменьшения их влияния на процесс 
управления предприятием. 

Рейдерство, поддержанное коррум-
пированными чиновниками, сегодня пре-
вратилось в одну из серьезных угроз оте-
чественной экономике. В то же время его 
используют и как инструмент конкурент-
ной борьбы.

Незаконные схемы рейдерства в Украине 
в основном выглядят следующим образом: 
мелкие захватчики подкупают местных на-
логовиков, милиционеров и прокуроров; 
рейдеры, которые планируют широкомасш-
табную экспансию, подкупают депутатов, 
милиционеров, прокуроров, судей, чинов-
ников из министерств и региональных адми-
нистраций. Отсюда вывод, что от правовой 
защиты прав предпринимателей, служебной 
информации, которую используют рейдеры, 
зависит своевременное противодействие 
рейдерским захватам.
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У статті досліджуються суть та особливості адміністративно-правових функцій органів суд-
дівського самоврядування, формулюється їх поняття, здійснюється загальна характеристика.
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В статье исследуются суть и особенности административно-правовых функций органов су-
дейского самоуправления, формулируется их понятие, осуществляется общая характеристика.

Ключевые слова: административно-правовые функции, органы судейского самоуправле-
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This article investigates the nature and features of the administrative and legal functions of the 
organs of self-government judicial authorities, their concept are formulated and general characteristics 
are implemented.

Key words: administrative and legal functions, the organs of self-government judicial authorities, 
the courts.

Актуальність статті та постановка 
проблеми. Актуальність даної наукової 
праці обумовлюється тим, що ефектив-
ність діяльності системи судів загальної 
юрисдикції прямо залежить від реального 
забезпечення її незалежності. Відповідно 
до Закону України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» суддівське самоврядування ви-
значається як одна з гарантій забезпечен-
ня самостійності і незалежності суддів, а 
отже і судів загальної юрисдикції. 

Разом з тим, забезпечувальні відносини 
стосовно створення необхідних умов для 
незалежного функціонування суду дуже 
тісно переплетені з управлінськими від-
носинами, значна кількість яких підпадає 
під ознаки адміністративно-правових. 

У свою чергу, дослідження адміністра-
тивно-правового забезпечення незалеж-
ності суду не може бути повним і заверше-
ним без аналізу адміністративно-правових 
функцій органів суддівського самовряду-

вання. Так, дослідження адміністратив-
но-правових функцій органів суддівсько-
го самоврядування дозволить встановити 
основні напрями реалізації повноважень 
органів суддівського самоврядування та 
створити необхідні теоретичні передумо-
ви для подальших наукових розвідок адмі-
ністративно-правових засад їх діяльності 
з позицій системності та цілісності. 

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Окремі питання демократизації 
судової системи, а також діяльності орга-
нів суддівського самоврядування дослі-
джували такі науковці як: В. Д. Бринцев,  
О. В. Білова, В. Д. Волков, Л. Є. Вино-
градов, В. В. Долежан, О. С. Захарова,  
В. К. Іртегов, Ю. А. Кармазін, В. В. Кри-
венко, С. В. Ківалов, В. С. Ковальський, 
І. Є. Марочкін, М. І. Мельник, Л. М. Мо-
сквич, Г. М. Омельяненко, С. В. Подкопа-
єв, Ю. Є. Полянський, С. В. Прилуцький, 
М. В. Руденко, М. І. Сірий та інші.
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Цілі статті. Цілями даного досліджен-
ня є аналіз адміністративно-правових 
повноважень органів суддівського само-
врядування, формулювання поняття ад-
міністративно-правових функцій органів 
суддівського самоврядування та розкриття 
їх ключових ознак. 

Виклад основного матеріалу. На 
сьогодні інститут суддівського самовря-
дування здобув всесвітнє визнання та є 
органічною складовою правових систем 
всіх демократичних країн [1, с. 63], Він 
характеризується надзвичайно широким 
спектром видової та структурної різнома-
нітності [2, с. 6; 3, с. 36].

На інститут суддівського самовряду-
вання покладається особливе завдання - 
забезпечення незалежності судової систе-
ми [4, с. 4] та відстоювання професійних 
інтересів суддівського корпусу України. 

Вказана позиція окрім іншого знахо-
дить своє підтвердження і в нормах чинно-
го Закону України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» відповідно до ч. 2 ст. 113 якого: 
«суддівське самоврядування є однією з 
гарантій забезпечення самостійності судів 
і незалежності суддів. Діяльність органів 
суддівського самоврядування має сприяти 
створенню належних організаційних та 
інших умов для забезпечення нормальної 
діяльності судів і суддів, утверджувати не-
залежність суду, забезпечувати захист суд-
дів від втручання в їх діяльність, а також 
підвищувати рівень роботи з кадрами у 
системі судів» [5].

Якість організації та функціонування 
органів суддівського самоврядування є за-
порукою ефективності, демократичності 
та прозорості діяльності судів загальної 
юрисдикції. Це пов’язано із засадами ор-
ганізації органів суддівського самовря-
дування, які визначаються базовими цін-
ностями демократії – автономією волі, 
самоорганізацією, саморегуляцією, ініці-

ативністю, плюралізмом, свободою індиві-
да тощо. Так, представниками суддівської 
професії і науковцями-правниками неодно-
разово зверталася увага на взаємозв’язок, 
що існує між ефективністю діяльності ор-
ганів суддівського самоврядування і якістю 
функціонування системи судів загальної 
юрисдикції [6, с. 12; 7, с. 12], наголошу-
валося на позитивній ролі, яку відігра-
вали органи суддівського самоврядуван-
ня для демократизації судової системи  
[8, c. 2], зміцнення самоврядності суддів у 
вирішенні питань, пов’язаних з діяльніс-
тю судових органів [9, с. 6].

Відповідно до ч. 1 ст. 114 Закону Укра-
їни «Про судоустрій і статус суддів» орга-
нізаційними формами суддівського само-
врядування є збори суддів, ради суддів, 
конференції суддів, з’їзд суддів України.

Для того щоб краще зрозуміти правову 
природу повноважень органів суддівсько-
го самоврядування і функції відповідно до 
яких вони реалізовуються нам необхідно 
виокремити ознаки органів суддівського 
самоврядування.

Аналіз чинних положень Закону Укра-
їни «Про судоустрій і статус суддів» дає 
підстави виокремити наступні ознаки 
органів суддівського самоврядування:  
1) органи суддівського самоврядування 
перебувають у складі судоустрою України; 
2) є єдиними самоврядними, недержав-
ними органами, що наділені делеговани-
ми державою владними, управлінськими 
повноваженнями у сфері забезпечення 
діяльності органів судової влади; 3) їх 
функціонування передбачається положен-
нями Конституції України; 4) органи суд-
дівського самоврядування створюються 
за ініціативою держави, а не учасників, 
які їх формують (суддів); 5) створення 
органів суддівського самоврядування ба-
зується на імперативних приписах закону. 
Участь у формуванні органів суддівського 
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самоврядування є обов’язком судді, а не 
його правом; 6) органи суддівського са-
моврядування фінансуються за рахунок 
коштів Державного бюджету України;  
7) мета, цілі і завдання діяльності органів 
суддівського самоврядування визначають-
ся виключно державою, а не учасниками 
суддівського самоврядування (суддями); 
8) переважна більшість їх повноважень 
делегована державою та носить держав-
но-владний характер; 9) мають змішану 
«гібридну» суспільно-державну природу;  
10) у рамках суддівського самоврядуван-
ня поєднуються публічно-правові інтер-
еси держави та професійні інтереси суд-
дівського корпусу; 11) єдині самоврядні, 
недержавні органи, які беруть участь у 
формуванні органів судової влади (Кон-
ституційний Суд України); 12) право 
участі у діяльності органів суддівського 
самоврядування у судді виникає і припи-
няється автоматично у зв’язку з його при-
значенням (обранням) на посаду судді або 
припиненням повноважень судді та не за-
лежить ні від його волевиявлення, ні від 
волевиявлення інших членів суддівської 
спільноти [10, с. 309-310]. 

Виокремленні ознаки органів суддів-
ського самоврядування вказують на те, 
що вони наділені делегованими адміні-
стративно-правовими повноваженнями, а 
отже є суб’єктами адміністративного пра-
ва. Даний висновок узгоджується із сучас-
ною доктриною адміністративного права, 
яка допускає віднесення органів самовря-
дування до суб’єктів адміністративного 
права у разі наявності в них делегованих 
державою адміністративно-правових по-
вноважень. 

Наявність делегованих державою ад-
міністративно-правових повноважень у 
органів суддівського самоврядування під-
тверджується переліком завдань визначе-
них ч. 4 ст. 113 Закону України «Про су-

доустрій і статус суддів». Так, на органи 
суддівського самоврядування покладені 
наступні завдання: 1) забезпечення органі-
заційної єдності функціонування органів 
судової влади; 2) зміцнення незалежності 
судів, суддів, захист від втручання в їхню 
діяльність; 3) участь у визначенні потреб 
кадрового, фінансового, матеріально-тех-
нічного та іншого забезпечення судів та 
контроль за додержанням установлених 
нормативів такого забезпечення; 4) вирі-
шення питань щодо призначення суддів 
на адміністративні посади в судах у по-
рядку, встановленому цим Законом; 5) 
призначення суддів Конституційного Суду 
України; 6) призначення суддів до складу 
Вищої ради юстиції та Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів України в порядку, 
встановленому законом [5]. 

Очевидно, що реалізація наведених 
вище завдань є неможливою поза просто-
ром адміністративного права. А деякі із 
них прямо апелюють до адміністративно-
правового механізму реалізації. Напри-
клад, вирішення питань щодо призначення 
суддів на адміністративні посади в судах 
та участь у визначенні потреб кадрового, 
фінансового, матеріально-технічного за-
безпечення судів тощо.

Окрім наведених вище міркувань на-
явність адміністративно-правових по-
вноважень у органів суддівського само-
врядування підтверджується і змістом їх 
повноважень визначених Законом Украї-
ни «Про судоустрій і статус суддів». Так, 
згідно з ст. 115 Закону України «Про су-
доустрій і статус суддів» збори суддів міс-
цевих та апеляційних судів: 1) обговорю-
ють питання щодо внутрішньої діяльності 
суду чи роботи конкретних суддів або пра-
цівників апарату суду та приймають з цих 
питань рішення, які є обов’язковими для 
суддів та працівників даного суду; 2) ви-
значають спеціалізацію суддів з розгляду 
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конкретних категорій справ відповідної 
судової юрисдикції за пропозицією голови 
суду; 3) заслуховують звіти суддів, які обі-
ймають адміністративні посади в даному 
суді, та керівника апарату суду; 5) обира-
ють слідчих суддів; 6) можуть звертатися 
з пропозиціями щодо питань діяльності 
суду до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, які зобов’язані 
розглянути ці пропозиції і дати відповідь 
по суті тощо [5].

Важливо відмітити, що наведені повно-
важення зборів суддів місцевих та апеля-
ційних судів є делегованими державою 
адміністративно-правовими повноважен-
нями. Поряд із іншим, у ряді випадків це 
підтверджується зобов’язуючим характе-
ром щодо інших суб’єктів рішень та дій 
вчинених на реалізацію вказаних повно-
важень. До прикладу, рішення прийнятті 
зборами суддів місцевих та апеляційних 
судів з питань внутрішньої діяльності 
суду чи роботи конкретних суддів або пра-
цівників апарату суду є обов’язковими для 
суддів та працівників даного суду, а право 
звертатися з пропозиціями щодо питань 
діяльності суду до органів державної вла-
ди та органів місцевого самоврядування 
«породжує» обов’язок розглянути ці про-
позиції і дати відповідь по суті. Повнова-
ження зборів суддів місцевих та апеляцій-
них судів щодо визначення спеціалізації 
суддів з розгляду конкретних категорій 
справ відповідної судової юрисдикції чи 
обрання слідчих суддів тягнуть настання 
важливих юридичних наслідків для осіб, 
які є носіями державної влади у сфері 
здійснення судочинства - професійних 
суддів. Щодо наданого права зазначеним 
вище органам суддівського самоврядуван-
ня заслуховувати звіти суддів, які обійма-
ють адміністративні посади в даному суді, 
та керівника апарату суду то йому корес-
пондує відповідний обов’язок вказаних 

суб’єктів їх оголошувати перед зборами 
суддів. 

У свою чергу, відповідно до ст. 127 
Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» Рада суддів України, яка є вищим 
органом суддівського самоврядування у 
період між з’їздами суддів: 1) розробляє 
та організовує виконання заходів щодо 
забезпечення незалежності судів і суд-
дів, поліпшення стану організаційного 
забезпечення діяльності судів; 2) роз-
глядає питання правового захисту суд-
дів, соціального захисту суддів та їхніх 
сімей, приймає відповідні рішення з цих 
питань; 3) призначає та звільняє Голову 
Державної судової адміністрації України 
та його заступників; 4) визначає за по-
данням Голови Державної судової адмі-
ністрації України граничну чисельність 
працівників Державної судової адміні-
страції України, у тому числі її терито-
ріальних управлінь, у межах видатків 
на утримання Державної судової адміні-
страції України; 5) здійснює контроль за 
організацією діяльності судів, заслуховує 
з цих питань Голову Державної судової 
адміністрації України, його заступників, 
керівників структурних підрозділів і те-
риторіальних управлінь Державної судо-
вої адміністрації України; 6) звертається 
з пропозиціями щодо питань діяльності 
судів до органів державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування; 7) за-
тверджує зразки посвідчень судді, судді 
у відставці, народного засідателя, при-
сяжного; 8) здійснює контроль за дотри-
манням вимог законодавства щодо врегу-
лювання конфлікту інтересів у діяльності 
суддів Конституційного Суду України та 
суддів судів загальної юрисдикції, Голо-
ви та членів Вищої кваліфікаційної ко-
місії суддів України, Голови Державної 
судової адміністрації України та його за-
ступників тощо [5].
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Цікавим є факт використання законо-
давцем у п. 1 ч. 5 ст. 127 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» тако-
го формулювання, щодо діяльності Ради 
суддів України як «організовує виконання 
заходів…». Дане словосполучення є прак-
тично аналогічним до того яке вживаєть-
ся стосовно характеристики окремого на-
прямку виконавчо-розпорядчої діяльності. 
Наприклад, ч. 8 ст. 116 Конституції Укра-
їни, визначаючи повноваження Кабінету 
Міністрів України, який є вищим органом 
виконавчої влади, встановлює, що він «ор-
ганізовує …здійснення» зовнішньоеконо-
мічної діяльності України та митної спра-
ви. Також схожу лінгвістичну конструкцію 
ми можемо віднайти у нормативно-право-
вих актах, які регламентують діяльність 
центральних органів виконавчої влади.

Певний інтерес викликає повнова-
ження Ради суддів України призначати 
та звільняти Голову Державної судової 
адміністрації України. Не може існувати 
жодних сумнівів щодо адміністративно-
правової природи даних повноважень. 
Раніше призначення на посаду і звіль-
нення з посади Голови Державної судо-
вої адміністрації України в різний час 
здійснювалося або Президентом України, 
або Кабінетом Міністрів України. Відра-
зу зазначимо, що ця процедура ніколи не 
регламентувалася нормами конституцій-
ного права, а тому повноваження Ради 
суддів України не мають розглядатися 
як конституційно-правові. Це повністю 
або частково може стосуватися і інших 
подібних повноважень, які реалізуються 
органами суддівського самоврядування. 
Наприклад, повноваження з’їзду суд-
дів України, передбачені п. 5 ч. 2 ст. 123  
Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів», призначати окремих членів Ви-
щої кваліфікаційної комісії суддів Украї-
ни [10, с. 291-292]. 

Здійснення Радою суддів України 
контролю за організацією діяльності су-
дів з правом заслуховування з цих питань 
Голови Державної судової адміністрації та 
інших посадових осіб Державної судової 
адміністрації України, а також за дотри-
манням вимог законодавства щодо вре-
гулювання конфлікту інтересів повністю 
підпадають під ознаки адміністративного 
контролю, що здійснюється органами ви-
конавчої влади.

Наступним адміністративно-правовим 
повноваженням Ради суддів України, яке 
ми бажаємо більш детально розглянути є 
право цього органу затверджувати зразки 
посвідчень судді, судді у відставці, народ-
ного засідателя, присяжного. Діяльність 
Ради суддів України по затвердженню 
зразків посвідчень нагадує аналогічну ді-
яльність органів виконавчої влади. 

У свою чергу, про делегований харак-
тер даного адміністративно-правового по-
вноваження свідчить та обставина, що за-
значені зразки є офіційними документами, 
які підтверджують правовий статус судді, 
народного засідателя, присяжного як носі-
їв саме державної (судової) влади.

Загалом уся адміністративна управлін-
ська діяльність органів суддівського са-
моврядування може бути поділена на дві 
великі групи׃ внутрішню адміністративну 
управлінську діяльність (наприклад, при-
йняття обов’язкових рішень для суддів 
та працівників даного суду за результата-
ми обговорення питань внутрішньої ді-
яльності суду чи роботи окремих суддів 
та працівників апарату суду, визначення 
спеціалізації суддів тощо) та зовнішню 
(наприклад, призначення на посаду та 
звільнення з посади Радою суддів України 
Голови Державної судової адміністрації 
України та його заступників, а також здій-
снення контролю за організацією діяль-
ності судів) [10, с. 298]. 
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 Наведені нами вище приклади деле-
гованих державою органам суддівського 
самоврядування адміністративно – пра-
вових повноважень не є вичерпними. Їх 
вибірковий аналіз було здійснено нами не 
з метою виокремлення всіх без винятку 
адміністративно-правових повноважень 
органів суддівського самоврядування, а 
задля наочної демонстрації самого факту 
їх наявності у органів суддівського само-
врядування. Ба більше, ми маємо достат-
ні підстави стверджувати, що загалом 
державно-владні повноваження, якими 
наділенні органи суддівського самовря-
дування якщо не повністю то принаймні 
переважно є адміністративно-правовими. 
Ураховуючи дану обставину природно ді-
йти висновку про існування також адмі-
ністративно-правових функцій у органів 
суддівського самоврядування. 

Враховуючи зазначене, важливо відмі-
тити, що загальний зміст поняття «функ-
ції» (від латинського functio – виконан-
ня, здійснення) зводиться до «діяльності, 
роботи, призначення, обов’язку, ролі»  
[11, с. 630; 12, с. 901].

У свою чергу, у філософії поняття 
«функції» тлумачиться надзвичайно ши-
роко і багатогранно. Так, функція роз-
глядається у кон-тексті рольової взаємо-
дії елементів системи один з одним та із 
самою системою. Також функція є осно-
вним способом перманентної взаємодії, 
що встановлюється і підтримується між 
елементами системи. Функція розкриває 
іманентні якості елемента, трансформу-
ючи їх із стану внутрішньої властивості 
елемента у стан динамічної структурно-
просторової взаємодії між складовими 
системи. Її зміст обумовлюється особли-
востями природи окремого елемента, а 
також існуючими між елементами струк-

турними взаємозв’язками. Видові ха-
рактеристики структури детермінують 
специфіку і видову належ¬ність функ-
ції. Конкретна структура може володіти 
найрізноманіт¬нішими функціями, а кон-
кретна функція може бути притаманною 
різним структурам [13, с. 75].

У рамках юридичної науки одними вче-
ними функція права розглядається через 
призму її реальності, дієвості, які знахо-
дять своє найбільш повне відображення у 
правовому регулюванні [14, с. 53-54]. Інші 
вчені вважають, що функція права є не са-
мою дією, а швидше напрямом чи видом 
такої дії [15, с.171; 16, с. 154-155].

Разом з тим, у відношенні до права по-
няття «функції» радше вживається у розу-
мінні напряму (виду) регулювання. 

Висновок. Враховуючи зазначене, вва-
жаємо, що адміністративно-правові функ-
ції органів суддівського самоврядування 
– це напрями адміністративно-правового 
регулювання забезпечення незалежності, 
самостійності та належного функціону-
вання судів загальної юрисдикції.

Ознаками адміністративно-правових 
функції органів суддівського самовряду-
вання є те, що вони:

а) визначають види адміністративної 
діяльності органів суддівського самовря-
дування; 

б) направлені на досягнення єдиної 
мети – створення необхід¬них умов для 
діяльності судів загальної юрисдикції; 

в) реалізуються на основі норм адміні-
стративного права; 

г) реалізуються поза сферою відправ-
лення правосуддя;

д) здійснюються за допомогою управ-
лінської, виконавчо-розпорядчої діяльності 
та з урахуванням принципів функціонуван-
ня системи судів загальної юрисдикції.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ  
В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ

У статті розглянуто стан виконання судових рішень в адміністративних справах та визначено 
пріоритетні напрямки дослідження проблеми забезпечення неухильного виконання рішень адмі-
ністративних судів.

Ключові слова: судове рішення, порядок виконання судового рішення, механізм забезпечен-
ня виконання судового рішення, адміністративний суд, суб`єкт владних повноважень.

В статье рассмотрено состояние исполнения судебных решений в административных делах 
и определены приоритетные направления исследования проблемы обеспечения неуклонного 
исполнения решений административных судов.

Ключевые слова: судебное решение, порядок исполнения судебного решения, механизм 
обеспечения исполнения судебного решения, административный суд, субъект властных полно-
мочий.

This article describes a state of judgment execution in administrative cases and defines the most 
actual directions of researches related to the problem of enforce judgments execution in administrative 
courts.

Key words: judgment, judgment order of execution, mechanism to enforce execution of judgment, 
administrative court.

Постановка проблеми. Запроваджен-
ня в Україні адміністративного судочин-
ства було обумовлено, свого часу, необхід-
ністю здійснення захисту прав, свобод та 
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб у сфері публічно-право-
вих відносин від порушень з боку органів 
державної влади та органів місцевого са-
моврядування, їхніх посадових та службо-
вих осіб, інших суб’єктів при здійсненні 
ними владних управлінських функцій, в 
тому числі й делегованих функцій.

Зазначений захист прав, свобод та інтер-
есів зумовлений, тим, що учасники публіч-
но-правових відносин мають, як правило, 
нерівні можливості. Адже, з одного боку, 
в зазначених правовідносинах, виступає 
суб’єкт владних повноважень – державний 
орган, або його посадова чи службова осо-
ба або інший суб’єкт при здійсненні ним 

наданих державою владних управлінських 
функцій. Тобто, як правило, з одного боку, 
це фактично – держава, а з іншого – фізич-
на чи юридична особа, права якої порушені 
чи обмежені певним суб’єктом владних по-
вноважень [1, с. 68].

На сьогоднішній день Україна має сис-
тему адміністративного судочинства пря-
мим завданням якої, відповідно до статті 2  
Кодексу адміністративного судочинства 
України, є наведений вище захист.

Однак, природньо, що самим вико-
нанням передбачених законом завдань 
адміністративного судочинства шляхом 
справедливого, неупередженого та своє-
часного розгляду адміністративних справ 
та ухваленням, за результатами, судового 
рішення у справі, проблема забезпечен-
ня кожній особі належного захисту його 
прав, свобод та інтересів у сфері публіч-
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но-правових відносин не вирішується, як і 
не вирішується проблема нерівності мож-
ливостей сторін такого спору.

Зрозуміло, що дійсний захист інтересів 
фізичних і юридичних осіб та реальне по-
новлення їх порушених прав досягається 
лише в результаті виконання прийнятого 
щодо них судового рішення, однак сучасні 
українські реалії свідчать про незадовіль-
ний стан виконання судових рішень наці-
ональних, в тому числі, адміністративних 
судів, що є значною проблемою на шляху 
забезпечення надійного державного за-
хисту прав, свобод та інтересів фізичних 
та юридичних осіб в сфері публічно-пра-
вових відносин.

Стан дослідження. Такий стан справ, 
обумовлює значну увагу навколо даної 
проблеми численних фахівців у галузі 
права, парламентарів, представників ви-
конавчої влади та суддівського корпусу, 
а також Європейського суду з прав лю-
дини. Слід зазначити, що комплексні на-
укові дослідження з окресленої пробле-
матики в Україні майже відсутні. Окремі 
питання, які торкаються тематики даної 
статті відображені у наукових працях фа-
хівців з різних галузей права. В галузях 
цивільного-процесуального та господар-
ського-процесуального права, пробле-
мам виконання судових рішень значну 
увагу приділяли Д.М. Притика, М.Й. 
Штефан, В.С. Щербина. Вищезазначені 
особливості цього питання у структурі 
адміністративного судочинства досліджу-
вались також І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда,  
В.Г. Перепелюк, тощо. Однак, слід відзна-
чити, що від моменту набуття державою 
незалежності, Україна фактично перебу-
ває у стані постійного реформування, в 
тому числі, реформування системи пра-
восуддя. Тому, дана проблематика по-
требує нових досліджень з урахуванням 
постійних змін організаційно-правового 

характеру. Одже, мета статті дослідити су-
часний стан виконання судових рішень в 
адміністративних справах, проаналізувати 
ефективність існуючого в Україні меха-
нізму забезпечення виконання рішень ад-
міністративних судів та визначити шляхи 
подальшого дослідження проблеми.

Виклад основного матеріалу. Звер-
таючи увагу на проблеми забезпечення 
повного, своєчасного та правильного ви-
конання судових рішень в адміністратив-
них справах, в першу чергу, слід керува-
тись тим, що кінцевою метою правосуддя 
в адміністративних справах має бути не 
просто ухвалення і проголошення рішень 
про захист прав та свобод людини і гро-
мадянина, інтересів інших осіб, а реальне 
виконання цих рішень.

Відповідно до статті 4 Кодексу адміні-
стративного судочинства України, право-
суддя в адміністративних справах здійсню-
ється адміністративними судами. Судова 
влада, яка уособлена судовими органами 
(судами) є незалежною та самостійною 
гілкою державної влади. Тому, саме суд 
має забезпечити реальне виконання при-
йнятого ним рішення в адміністративній 
справі. В іншому випадку, судова влада, 
яка ухвалює правосудні рішення буде без-
силою у порівнянні з виконавчою владою, 
якщо не зможе забезпечити втілення влас-
них рішень у життя. Окреслена ситуація 
призведе до втрати авторитету такої судо-
вої влади.

Такої позиції дотримується і Європей-
ський суд з прав людини, зокрема, в своїх 
рішеннях, які після ратифікації Європей-
ської конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод стали частиною 
національного законодавства. Ці рішення 
відзначають, що адміністративні органи є 
складовою держави, яка керується прин-
ципом верховенства права, а відтак інтер-
еси цих органів збігаються з необхідністю 
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належного здійснення правосуддя. Якщо 
адміністративні органи відмовляються 
або неспроможні виконати рішення суду 
чи навіть зволікають з його виконанням, 
то гарантії, надані статтею 6 Конвенції 
стороні на судовому етапі, втрачають сенс 
(наприклад, рішення Горнсбі проти Греції 
від 19.03.1997 р.) [2].

Аналогічні засадничі твердження міс-
тяться і в Концепції вдосконалення судів-
ництва для утвердження справедливого 
суду в Україні відповідно до європейських 
стандартів, затвердженої Указом Прези-
дента України №361/2006 від 10 травня 
2006 року. Вирішення справи в суді без 
невиправданого й необґрунтованого зво-
лікання є запорукою ефективного захисту 
особою своїх прав. При цьому, судовий 
захист, як і діяльність суду, не може вва-
жатися дієвим, якщо судові рішення не ви-
конуються або виконуються неналежним 
чином і без контролю суду за їх виконан-
ням, відзначається у Концепції [3].

В той же самий час, сучасні українські 
реалії свідчать про незадовільний стан ви-
конання судових рішень національних, в 
тому числі, адміністративних судів, що 
є значною проблемою на шляху забезпе-
чення надійного державного захисту прав, 
свобод та інтересів фізичних та юридичних 
осіб в сфері публічно-правових відносин. 

Такий стан справ, обумовлює значну 
увагу навколо даної проблеми численних 
фахівців у галузі права, парламентарів, 
представників виконавчої влади та суд-
дівського корпусу, а також Європейського 
суду з прав людини. 

Не залишилась ця тема без уваги і 
Робочої групи «Перспективи співробіт-
ництва України та ЄС у сфері юстиції, 
свободи та безпеки» Національного Кон-
венту України щодо ЄС на тему «Вико-
нання судових рішень як складова права 
на справедливий суд». 

На її п`ятому сесійному засіданні, яке 
відбулося 27 березня 2012 року в Націо-
нальному інституті стратегічних дослі-
джень членами робочої групи зосереджено 
увагу на тому, що: право на справедли-
вий суд займає основне місце у системі 
цінностей демократичного суспільства. 
Однак забезпечення такого права без на-
лежного виконання судових рішень не 
можливо у повному обсязі. Наведені, за-
відувачем відділу державної правової по-
літики О. М. Руднєвою, статистичні дані 
про стан виконання судових рішень свід-
чать про те, що, попри низькі позитивні 
досягнення, державна виконавча служба 
поки що не може забезпечити право кож-
ного на своєчасне й повне виконання судо-
вих рішень, а тому ця проблема потребує 
якнайшвидшого розв’язання [4]. 

Нагальність зазначеної проблеми була 
також підкреслена 22 травня 2013 року 
у Верховній Раді України на парламент-
ських слуханнях з теми: «Про стан вико-
нання судових рішень в Україні», де Го-
лова Верховної Ради Володимир Рибак, 
констатував невтішні реалії щодо вико-
нання рішень національних судів: «за да-
ними статистики, стан повного виконання 
судових рішень в Україні поки що є не-
задовільним. На сьогодні в Україні вико-
нується лише кожне третє рішення суду. 
Разом з тим зростає кількість заяв, пода-
них до Європейського суду з прав людини, 
щодо тривалого невиконання рішень наці-
ональних судів». 

Рибаком В. також зазначено що: важ-
ливість цієї проблеми полягає в тому, що 
вона фактично зачіпає інтереси кожного 
громадянина, а отже, всього українсько-
го суспільства. Він наголосив на необхід-
ності напрацювання законодавчих меха-
нізмів вдосконалення системи виконання 
судових рішень. За словами В. Рибака, 
пріоритетним напрямом роботи у сфері 
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реформування системи виконання судо-
вих рішень як складової системи захисту 
прав громадян, залишається вдосконален-
ня законодавства. Оновлені закони мають, 
насамперед, усунути правові перепони 
виконання судових рішень, виробити сис-
тему правових норм, які спонукатимуть 
учасників правовідносин до безумовного 
виконання їхніх зобов’язань. 

Учасниками парламентських слухань, 
спираючись на власний досвід, було озву-
чено багато проблемних питань пов’язаних 
із несвоєчасним виконанням, а іноді, взага-
лі, з невиконанням судових рішень в Укра-
їні, серед яких, окремо відзначено й ті, що 
ускладнюють процес виконання рішень 
саме адміністративних судів.

Так, Заступником Голови Вищого ад-
міністративного суду України Михайло 
Цуркан було вказано на те, що найчастіше 
проблема невиконання або несвоєчасного 
виконання судових рішень в адміністра-
тивних справах породжується самим за-
конодавцем. В цьому відношенні він на-
вів такий приклад: «Проігнорувавши урок 
щодо неспроможності профінансувати 
пільги вчителям (ці спори початку 2000 
років знайшли остаточне розв’язання 
лише через рішення Європейського суду 
шляхом визнання присуджених виплат 
державним боргом), Парламент ухвалив 
закон «Про дітей війни», не звертаючи 
увагу на фінансову неспроможність за-
безпечити такі доплати до пенсій з Дер-
жавного бюджету. Невиконання приписів 
Закону лише у 2011 році потягло розгляд 
адміністративними судами більше 3 600 
000 справ у так званих соціальних спо-
рах. У 2012 році, після приведення виплат 
у відповідність з видатковою частиною 
Держбюджету, було близько 500 000 поді-
бних справ» [5].

З наведеним твердженням Заступника 
Голови Вищого адміністративного суду 

України Михайла Цуркана, з одного боку, 
навряд чи можна не погодитись в тому, 
що врахування фінансових можливостей 
Державного бюджету України підчас за-
конотворення здебільшого дозволило б 
уникнути великої кількості порушених ад-
міністративними судами справ, зокрема, 
за позовами про стягнення тих чи інших 
соціальних виплат. 

Однак, з іншої сторони, слід пам`ятати, 
що метою правосуддя все ж таки є і має 
бути захист законних прав та інтересів 
громадян та їх реальне поновлення в разі 
порушення, а не звуження та зменшення 
низки таких прав з метою уникнення зна-
чної кількості звернень громадян із позо-
вами про їх порушення. 

Тобто, якщо держава гарантує ті чи 
інші права громадян, закріплюючи їх на 
законодавчому рівні, то судова влада має 
сприяти втіленню законів у життя та зміц-
ненню їх авторитету, не зважаючи на те, 
якою причиною пояснюється їх порушен-
ня та які причини заважають їх відновлен-
ню. Крім того, Європейський суд з прав 
людини, неодноразово наголошував, що 
виконання судових рішень не може стави-
тись в залежність від наявності чи відсут-
ності коштів у бюджеті, передбачених на 
цілі виконання судових рішень про стяг-
нення коштів з держави.

Також Михайло Цуркан вказав на ще 
декілька проблемних питань, пов’язаних 
із неможливістю виконанням судових рі-
шень в адміністративних справах в розум-
ні строки, зокрема, він звернув увагу на 
недосконалість прийнятого Закону Украї-
ни «Про гарантії держави щодо виконання 
судових рішень», який на його думку, не 
лише не розв`язав проблему, а й породив 
нові запитання, оскільки повністю змінив 
механізм виконання судових рішень та 
відзначив проблему організаційно-пра-
вового характеру, зазначивши наступне: 
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«підпорядкування виконавчої служби Мі-
ністерству юстиції довело свою неефек-
тивність, тому прийшов час поміркувати 
над питанням про підпорядкування вико-
навчої служби судовій владі. Власне, у ад-
міністративних справах, де боржником є в 
переважній більшості державний орган чи 
його посадова особа, сучасна виконавча 
служба зі своїми громіздкими процедура-
ми недоцільна» [5].

Такі зауваження Заступника Голови 
Вищого адміністративного суду України 
до існуючого в Україні механізму вико-
нання судових рішень в адміністратив-
них справах є досить слушними, адже 
аналіз норм Закону України «Про гаран-
тії держави щодо виконання судових рі-
шень» дійсно дає підстави стверджувати 
про його неспроможність забезпечити 
реальне виконання всіх категорій судо-
вих рішень, що приймаються адміністра-
тивними судами. Нажаль, поза межами 
регулювання даного закону, залишились 
значна кількість проблемних питань, а 
ті питання, що знайшли своє відобра-
ження в законі, з тих чи інших підстав, 
мають практичні проблеми з їх реаліза-
цією. Щодо існуючого в Україні порядку 
примусового виконання судових рішень, 
то Закон України «Про гарантії держави 
щодо виконання судових рішень» значно 
усуває можливість впливу органів вико-
навчої служби на зазначені відносини, 
однак при цьому, даний закон не визна-
чає дієвих засобів впливу на органи, що 
мають відповідно до його приписів без-
посередньо виконати судове рішення, але 
не виконують його протягом розумного 
строку.

Висновки. При всьому розмаїтті 
окреслених юристами – практиками на 
парламентських слуханням проблемних 
питань, проблема невиконання рішень ад-
міністративних судів є більш складною й 

багатоаспектною та в кожному окремому 
випадку має свої специфічні причини, що 
ускладнюють процес реалізації відповід-
ного судового рішення. 

За таких обставин, вирішити проблему, 
шляхом внесення точених змін в законо-
давстві, є неможливим. Необхідним ви-
дається аналіз всього існуючого в Украї-
ні механізму виконання судових рішень 
в адміністративних справах, починаючи 
від порядку його виконання та закінчую-
чи притягненням до відповідальності за 
його невиконання, з метою отримання по-
зитивних результатів, у вигляді виявлення 
всіх проблемних питань, що ускладнюють 
процес реального виконання судового рі-
шення та шляхів їх вирішення. Такий ана-
ліз має бути зроблений як щодо окремих 
елементів цього механізму, так і відносно 
всього механізму в цілому, з тим щоб всі 
елементи злагоджено працювали задля 
досягнення єдиної мети – повного, своє-
часного та правильного виконання судово-
го рішення в адміністративній справі, яка 
є запорукою досягнення мети найвищої 
конституційної цілі держави – забезпечен-
ню прав і свобод людини через механізм 
судового захисту. Складовими механізму 
забезпечення виконання судового рішен-
ня, які потребують аналізу та вдоскона-
лення, на думку автора, є:

1) нормативно-правове та практичне 
забезпечення порядку виконання судових 
рішень адміністративних судів, з ураху-
ванням специфічних особливостей в кож-
ній окремій категорії адміністративних 
справ;

2) процесуальні питання, пов’язані із 
виконанням судових рішень в адміністра-
тивних справах, без своєчасного та пра-
вильного вирішення яких реалізація судо-
вого рішення ускладнюється, а в деяких 
випадках унеможливлюється, норматив-
ний та практичний порядок їх вирішення;
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3) контроль за виконанням судових рі-
шень в адміністративних справах, його 
нормативно-правове забезпечення, мето-
ди та межі здійснення, практичний досвід 
застосування;

4) відповідальність за несвоєчасне, не-
правильне або взагалі невиконання судо-
вих рішень в адміністративних справах, 
її нормативне закріплення, механізм при-
тягнення до відповідальності та практика 
його застосування;

5) інші можливі засоби, що сприяють 
забезпеченню виконання судових рішень 
в адміністративних справах. 

Важливим також завжди видається ви-
вчення зарубіжного досвіду, як позитив-

ного так і негативного у запровадженні та 
використанні будь-яких механізмів дер-
жавного управління.

Зрозуміло, що в межах однієї стат-
ті неможливо розглянути всю, настільки 
громіздку проблематику та зробити всі 
необхідні висновки. Подальше вивчення 
та глибинний аналіз низки перелічених 
питань буде сприяти розумінню дійсних 
проблем незадовільного стану виконання 
судових рішень в адміністративних спра-
вах та прискорить здобуття шляхів їх вирі-
шення, що дозволить побудувати ефектив-
ний механізм забезпечення неухильного 
виконання рішень адміністративних судів 
в нашій державі.
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викладач кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 
У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

У статті на основі розширювального тлумачення положень законодавства про державну 
службу і інформацію, пропонується авторський варіант визначення категорії «інформація у сфе-
рі державної служби». Наводиться перелік і розкривається зміст особливостей інформації, що 
використовується державними службовцями України при реалізації завдань державного управ-
ління. Особлива увага приділяється залежності змісту інформації на державній службі від за-
гальносоціальних цілей державного управління. 

Ключові слова: державна служба, інформація, інформація в сфері державної служби, дер-
жавне управління, інформаційні дані, інформаційні відомості.  

В статье на основе расширительного толкования положений законодательства о государ-
ственной службе и информации, предлагается авторский вариант определения категории «ин-
формация в сфере государственной службы». Указан перечень и раскрывается содержание 
особенностей информации, которая используется государственными служащими Украины при 
реализации заданий государственного управления. Особенное внимание уделяется содер-
жанию информации на государственной службе от общесоциальных целей государственного 
управления.

Ключевые слова: государственная служба, информация, информация в сфере государ-
ственной службы, государственное управление, информационные данные, информационные 
ведомости. 

In article on the basis of broad interpretation of provisions of the legislation on public service and 
information, the author’s option of definition of the category «information in the sphere of public ser-
vice» is offered. The list is specified and the maintenance of features of information which is used by 
civil servants of Ukraine at realization of tasks of public administration reveals. The special attention is 
paid to contents of information in public service from the all-social purposes of public administration.

Key words: public service, information, information in the sphere of public service, public 
administration, details, information sheets.

Формування в Україні інформаційного 
суспільства і зміцнення інформаційно-
технологічного потенціалу суспільства 
вимагає від державного апарату підви-
щення рівня ефективності системи дер-
жавного управління всіма сферами сус-
пільного життя. Сьогодні першочерговим 
завданням держави є підняття соціальних 
стандартів життя населення, організація 
дієвого місцевого самоврядування, забез-
печення свободи і повноправності люди-
ни, вироблення, апробація і впровадження 
інноваційних технологій створення і по-

дальшого керівництва високорентабель-
ними галузями господарства тощо. Все 
це ставить перед державною службою 
значну кількість важливих управлінських 
завдань, що потребують якнайшвидшої 
реалізації. В таких умовах актуалізується 
соціальне значення державної служби як 
сектору формування і реалізації завдань 
розвитку суспільства і держави. Відповід-
но, інформація в сфері державної служби 
набуває все більш важливого значення, 
адже інформаційні дані на сьогодні є по-
вноцінними засобами реалізації держав-
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ної політики. В зазначеному контексті 
актуальним завданням юридичної науки 
є дослідження інформації, що викорис-
товується в системі державної служби у 
процесі виконання завдань державного 
управління. Метою статті є розкрит-
тя особливостей інформації, що вико-
ристовується у сфері державної служби 

В основу статті було покладено док-
тринальні напрацювання багатьох вчених-
юристів України і інших держав. Зокрема, 
доцільно відмітити, що ми спиралися на 
напрацювання Т.Є. Кагановської, Г.В. Ата-
манчука, В.В. Черепанова, О.В. Сосніна, 
Е.С. Немцової, С.В. Комлева, О.Ф. Гіди 
та інших. Нормативною ж основою статті 
стали акти національного законодавства 
України в сфері регулювання державної 
служби і інформаційних відносин. 

Прямуючи до визначення категорії «ін-
формація в сфері державної служби» слід 
зазначити, що у системі діючого законодав-
ства України не існує легальної дефініції цієї 
категорії. Разом із тим, визначення її змісту 
у юридичному значенні має свої особливос-
ті і буде відбуватись на основі тлумачення 
законодавчо визначених категорій «держав-
на служба» і «інформація». Так, у відповід-
ності до ст. 1 Закону України «Про державну 
службу» від 16.12.1993 р. №3723-ХІІ (далі –  
Закон про державну службу) [1] державною 
службою є професійна діяльність осіб, які 
займають посади в державних органах та 
їх апараті щодо практичного виконання за-
вдань і функцій держави та одержують за-
робітну плату за рахунок державних коштів. 
В цілому, державна служба є складним яви-
щем, що являє собою самостійний елемент 
соціально-правової дійсності, сферу профе-
сійної діяльності громадян, де використову-
ються певні інформаційні дані. Звертаючись 
до положень Закону України «Про інфор-
мацію» від 02.10.1992 р. №2657-XII (далі –  
Закон про інформацію) під інформацією 
законодавець розуміє будь-які відомості та 

(або) дані, які можуть бути збережені на 
матеріальних носіях або відображені в елек-
тронному вигляді [2]. Враховуючи наведене, 
і поєднуючи загальний зміст положень За-
кону про державну службу і Закону про ін-
формацію, інформацією у сфері державної 
служби ми пропонуємо називати спеці-
альні відомості і дані про цілі, поточний 
стан та пріоритетні напрями державної 
управлінської діяльності, що формуються 
і використовуються у процесі виконання 
державними службовцями професійних 
обов’язків. 

Враховуючи те, що державна служба 
є специфічною сферою соціальної актив-
ності, посередництвом функціонування 
якої здійснюється державне управління, 
її інформаційному полю притаманні деякі 
особливості. Розкриємо їх сутність. 

Так, першою особливістю інформації у 
сфері державної служби є те, що вона має 
вигляд відомостей і даних. Зміст і обсяг 
таких відомостей і даних є завжди норма-
тивно визначеним і відповідає інтересам 
розвитку тієї чи іншої галузі державного 
управління. Відповідно, зміст інформації 
як об’єкта правового регулювання склада-
ють дані про цілі, поточний стан та пріо-
ритетні напрями державної управлінської 
політики. Інформаційні дані у сфері дер-
жавної служби зберігаються на спеціаль-
них носіях інформації і підлягають систе-
матичному обліку. 

Другою особливістю інформації в 
сфері державної служби є те, що вона 
носить владний, державницький харак-
тер і є одним з інструментів реалізації 
управлінського процесу, процесу владно-
го керівництва. Приєднуючись до точки 
зору В.В. Черепанова ми виходимо з ро-
зуміння влади як реалізації можливості і 
здатності держави як суб’єкта управлін-
ських відносин здійснювати свою волю, 
впливаючи на діяльність і поведінку лю-
дей за допомогою різноманітних засобів, 
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прийомів і способів [3, с. 7]. В свою чер-
гу, управління є практичним застосуван-
ням влади, тобто здійснення прийнятих 
політичним керівництвом рішень. Дер-
жавна служба у даному випадку є тим ад-
міністративним апаратом, що професій-
но займається державним управлінням. 
Відповідно, інформація у сфер державної 
служби виступає інструментом доведен-
ня владної волі вищих за службовою су-
бординацією суб’єктів владних відносин 
до підлеглих. Державницький характер 
інформації підтверджується тим, що і 
суб’єкти операцій з інформацією і зміст 
інформації на державній службі стосу-
ється лише сфери державного управ-
ління, тобто виконавчо-розпорядчої ді-
яльності державного апарату [4, с. 131]. 
Інформація на державній службі виклю-
чає можливість формування і накопичен-
ня даних, використання яких спрямоване 
на управління в інтересах суб’єктів гос-
подарювання недержавної форми влас-
ності (приватні підприємства, суб’єкти 
бізнес-діяльності).

Третьою специфічною особливістю 
інформації у сфері державної служби є 
її офіційно-діловий характер. Цьому 
сприяє те, що інформація на державній 
службі завжди відповідає професійним 
інтересам спеціалістів різних галузей 
та напрямів державної управлінської ді-
яльності. Ділова інформація умовно кла-
сифікується на фінансову, статистичну 
(економічна, демографічна, соціальна 
інформація у вигляді цифрових рядів, 
прогнозних моделей, оцінок для держав-
них служб), науково-технічну, спеціаль-
ну, політичну, інформацію у сфері обо-
рони, забезпечення державної безпеки 
і правопорядку, гуманітарну, довідкову, 
міжнародну і навіть розважальну. Така 
інформація може як формуватися на дер-
жавній службі, так і опрацьовуватися її 

спеціалістами, що свідчить про те, що 
інформаційна сфера державної служби є 
невід’ємною частиною національної ін-
формаційної індустрії [5, с. 33].

Четвертою характерною рисою інфор-
мації у сфері державної служби є те, що 
вона є політично незаангажованою. 
Враховуючи те, що діяльність легітимного 
апарату державної служби є деполітизова-
ною, а державним службовцям заборонено 
офіційно пропагувати існуючі у суспіль-
стві політичні ідеології та бути членами 
політичних партій, такий підхід видається 
доцільним, адже державні службовці ви-
конують свої професійні обов’язки в ін-
тересах всього суспільства без врахування 
політичних уподобань окремих його чле-
нів чи груп. Проте, через тісний зв’язок 
з державою і державною владою, потен-
ційно зберігається можливість політизації 
державною служби, а отже – і інформації 
на державній службі. Тому важливо, щоб 
сам процес правового регулювання ін-
формації на державній службі передбачав 
обов’язковість політичної нейтральності 
інформації. У противному випадку укра-
їнське суспільство зіштовхнеться з ситу-
ацією, коли державні службовці можуть 
бути втягнуті в інформаційну війну полі-
тичних сил, опозиції зі владою і навпаки 
[6, с. 12]. Ця характеристика є важливою, 
адже практика державотворення Укра-
їни свідчить про те, що державні органи 
часто вводили в управлінську інформацію 
забагато політики, ідеології, пропаганди, 
політичних прогнозів і обіцянок. Це мало 
негативні наслідки і знижувало якість дер-
жавної управлінської діяльності. 

П’ятою особливістю інформації у сфері 
державної служби є те, що потрібні інфор-
маційні дані спрямовані на налагоджен-
ня конструктивної взаємодії як струк-
турних підрозділів органів державного 
управління так і окремих державних 
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службовців між собою в цілях виконан-
ня завдань і функцій держави. Річ у тім, 
що інформація володіє здатністю екстра-
кції знань з середовища державної служби 
для вирішення і реалізації завдань в межах 
адміністративних правовідносин. Таким 
чином, інформація надає службово-трудо-
вим відносинам комунікативний характер 
і виступає як ресурс, що необхідний для 
процесу ухвалення рішень, а також визна-
чення стратегічних, тактичних і оператив-
них завдань [7, с. 1]. 

Шостою специфічною рисою інформа-
ції на державній службі є те, що інформа-
ційні дані за своїм змістом мають бути 
глибинними, змістовними і у повній 
мірі відповідати поставленим цілям 
управління [8, с. 79]. Це є запорукою не-
допущення і своєчасного залагодженню 
можливих службових професійних кон-
фліктів. Річ у тім, що на державній служ-
бі як і в інших видах діяльності завжди є 
вірогідність формування конфліктної си-
туації через похибки в операціях з інфор-
мацією. Це може бути і нечіткість поділу 
першочергових та похідних повідомлень, 
недовіра між працівниками, суперечності 
щодо обліку даних, ведення підроблених 
показників в інформаційний потік, інші 
помилки в інформаційному забезпеченні 
службово-управлінських відносин.

Наступною характерною рисою ін-
формації на державній службі є те, що ін-
формація постійно розвивається, так як 
вдосконалюються технології її збирання, 
зберігання та поширення (приміром, вве-
дення в системі органів державної влади 
системи електронного документообігу). 
Підвищення динаміки інформаційних 
процесів на державній службі сприяє ак-
тивізації самих управлінських процесів, а 
відповідно – підвищується рівень опера-
тивності реагування органів державного 
управління на ті чи інші проблеми полі-

тико-правового, економічного, суспільно-
організаційного характеру. 

Восьмою особливістю інформації на 
державній службі є особливий порядок її 
оберту в сфері державної служби і функ-
ціонування органів державного управ-
ління. Це пов’язане з тим, що розвиток 
інформаційно-комунікаційних технологій 
обумовлює активне переміщення в інфор-
маційному просторі даних про такі сус-
пільно важливі явища як прояви тероризму, 
інформаційне протиборство, національні 
інтереси [9, с. 99]. Умовно, ситуація, коли 
певні інформаційні дані з обмеженим рів-
нем доступу є доступними для службових 
осіб, компетенція яких не відповідає пред-
мету інформаційних даних, виникає загро-
за нанесення шкоди тій галузі державного 
управління, у якій ця інформація є предме-
том опрацювання. Тому у сфері державної 
служби обіг інформація не є вільним у ши-
рокому розумінні слова, а є обмежується 
виходячи з загальносуспільного інтересу і 
є, як відзначає С.В. Комлєв «об’єктивною 
необхідністю» [10, с. 59]. 

Дев’ятою рисою інформації в сфері дер-
жавної служби є те, що інформаційний 
простір, що формується на державній 
службі має бути позбавлений загрози ін-
формаційних диверсій. Річ у тім, що по-
стійні зовнішні вимоги щодо забезпечення 
відкритості інформаційного простору Укра-
їни для інформаційних потоків з-за кордо-
ну часто переростають в активне втручан-
ня окремих іноземних держав у внутрішнє 
життя країни [11, с. 335]. Нерідко інформа-
ційні атаки мають на меті дискредитацію 
національних традицій і цінностей укра-
їнського суспільства, посягають на куль-
турне надбання народу, нав’язують країні 
чужі пріоритети та ідеологію, розпалюють 
протестні настрої серед населення. У сфе-
рі інформаційних відносин на державній 
службі такий стан справ є недопустимим, 
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адже інформативне середовище державних 
службовців є ідеологічним полем форму-
вання патріотизму і відданості інтересам 
держави. Деструктивні процеси в інфор-
маційному середовищі державної служби 
є перепоною для усвідомлення державни-
ми службовцями, що інформація є одним 
із найважливіших ресурсів ефективного 
управління, який знаходиться поза сферою 
особистих дій і інтересів.

Наступною особливістю, яка притаман-
на інформації на державній службі і яку ми 
відмітимо, є специфіка джерел її поповне-
ння. Основними джерелами управлінської 
інформації на державній службі Г.В. Ата-
манчук називає норми законодавчих актів, 
приписи актів правозастосування, звернен-
ня громадян в органи державної влади за 
захистом своїх прав і інтересів, обов’язкові 
вказівки вищестоящих державних органів 
підлеглим підрозділам і посадовими особам 
(директиви, вказівки, роз’яснення), факти 
і явища, які виявлені у процесі контролю, 
що відображають реальних підконтроль-
них об’єктів, проблемні, конфліктні, екстре-
мальні та інші складні ситуації, що потре-
бують оперативного і активного втручання 
державних органів [12, с. 300]. Останній вид 
джерела інформації для системи державної 
служби іноді буває актуальний. 

Ще однією особливою характеристи-
кою, яка притаманна інформації у сфері 
державної служби є те, що інформація 
виконує низку важливих для системи 
державної служби і державного управлін-
ня функцій. Передусім це інформативна, 
просвітницька, виховна, регулятивна, ко-
мунікативна, гедоністична, кадрова, мо-
тиваційна, контрольна, політична. Кожна 
з функцій проявляє функціонально себе у 
процесі виконання державними службов-
цями своїх обов’язків та опосередковано 
впливає на їх рівень компетенції, а отже –  
і на ефективність і результативність ви-
рішення завдань державної політики.

У завершення можна констатувати, що 
інформація у сфері державної служби є 
важливим ресурсом, використання якого 
дозволяє системі державного управління 
ефективно вирішувати завдання по втілен-
ню заходів державної політики в життя з 
метою задоволення загальносуспільного 
інтересу. Розкриті у статті особливості 
інформації обумовлені специфікою обер-
ту інформації у системі координат дер-
жавного управління і державної служби, 
своєрідністю цілей формування і викорис-
тання тих чи інших інформаційних даних, 
функціями і роллю інформації у системі 
державного управління. 
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сформульовано пропозиції щодо удосконалення законодавства України про бюджетну систему.

Ключові слова: бюджет, бюджетна система, державний бюджет, місцевий бюджет, бюджет 
місцевого самоврядування. 

В статье исследована сущность категории «бюджетная система». Проанализированы виды 
бюджетов и сформулированы предложения, направленные на усовершенствование законода-
тельства Украины о бюджетной системе.

Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, государственный бюджет, местный бюджет, 
бюджет местного самоуправления.

In the article the nature of the category “budget system” is researched. Тypes of budgets are 
analyzed and definite suggestions for the improvement of Ukraine’s budget system legislation are 
introduced.

Key words: budget, budget system, state budget, local budget, local government budget.

Актуальність дослідження. Бюджетна 
система є провідною ланкою національної 
економіки, дієвим інструментом держав-
ного регулювання економічного розвитку. 
Через бюджетну систему – центральну 
складову фінансової системи держава та 
місцеве самоврядування в особі уповно-
важених органів забезпечують виконання 
покладених на них завдань і функцій від-
повідно до Конституції та законів України. 
Зважаючи на це, функціонування бюджет-
ної системи як об’єкта правового регулю-
вання має забезпечуватися злагодженою 
системою юридичних засобів – право-
вих норм, правовідносин, індивідуальних 
приписів, які б завдавали результативного 
впливу на бюджетні відносини з метою 
їх упорядкування, охорони та розвитку у 
відповідності із суспільними потребами. 
Зазначене вказує на необхідність чіткого 
розуміння правової сутності категорії «бю-

джетна система», державного та місцевих 
бюджетів як її складових, взаємозв’язків 
між рівнями бюджетної системи держави 
з відповідним систематизованим віддзер-
каленням цих питань в законодавстві. 

Постановка проблеми. Бюджетна 
система держави як сукупність бюдже-
тів та відповідних економічних відносин 
з приводу мобілізації, розподілу та ви-
користання коштів є об’єктом численних 
досліджень як економічного, так і юри-
дичного спрямування, які здійснюються 
вітчизняними вченими. Зокрема, серед 
науковців-економістів слід звернути ува-
гу на доробки таких авторів, як Базилевич  
В. Д., Василик О. Д., Дем’янишин  
В. Г., Єпіфанов А. О., Карлін М. І., Луні-
на І. О., Огонь Ц. Г., Опарін В. М., Сало 
І. В., Федосов В. М., Юрій С. І., право-
ві питання розвитку бюджетної системи 
України знайшли відображення в працях 
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Воронової Л. К., Воротіної Н. В., Заве-
рухи І. Б., Ковальчука А. Т., Кучерявенка  
М. П., Музики-Стефанчук О. А., Не-
чай А. А., Орлюк О. П., Пацурківського  
П. С., Чернадчука В. Д. та інших вчених-
юристів. Однак, незважаючи на здійсню-
вані різноманітні дослідження вітчизняної 
бюджетної системи та правового забез-
печення її функціонування, вважаємо за 
необхідне привернути увагу до питання 
комплексного розуміння правової сут-
ності бюджетної системи, її складових з 
наступним відображенням отриманих ре-
зультатів в чинному законодавстві.

Метою дослідження є здійснення ана-
лізу законодавства України в частині ви-
значення змісту бюджетної системи, її 
структури і складу та обґрунтування про-
позицій щодо його удосконалення в на-
прямку систематизації відповідних норм 
в базовому документі бюджетного законо-
давства – Бюджетному кодексі України.

Виклад основного матеріалу. Украї-
на відповідно до ст. ст. 2 та 7 Конституції 
України від 28 червня 1996 р. №254к/96-ВР 
[1] є унітарною державою, в якій визнаєть-
ся і гарантується місцеве самоврядування. 
Як зазначається в ст. 2 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» від 21 
травня 1997 р. №280/97-ВР [2] місцеве са-
моврядування – це гарантоване державою 
право та реальна здатність територіальної 
громади – жителів села чи добровільно-
го об’єднання у сільську громаду жителів 
кількох сіл, селища, міста – самостійно або 
під відповідальність органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування вирішувати 
питання місцевого значення в межах Кон-
ституції і законів України. Вищезазначене 
обумовило те, що бюджетна система нашої 
держави є дворівневою і складається з дер-
жавного та місцевих бюджетів.

Бюджетна система України, як і будь-
якої держави, сформована, виходячи з 

бюджетного устрою, який, своєю чергою, 
визначається державним і адміністратив-
но-територіальним устроями і залежить 
від її економічної, політичної та інших 
підсистем. Категорія «бюджетна систе-
ма» отримала нормативне визначення ще 
на початку 90-х рр. XX ст. із набуттям 
чинності Законом України «Про бюджет-
ну систему України» від 5 грудня 1990 р. 
№512-XII (втратив чинність на підставі 
Бюджетного кодексу України від 21 черв-
ня 2001 р. №2542-III, який, своєю чергою, 
втратив чинність на підставі Бюджетно-
го кодексу України від 8 липня 2010 р. 
№2456-VI [3]). На той час бюджетну сис-
тему країни розглядали як сукупність рес-
публіканського та місцевих бюджетів (ст. 
1). До останніх відносили обласні, район-
ні, міські, селищні і сільські бюджети. Зго-
дом, за Законом України «Про бюджетну 
систему України» в редакції від 29 червня 
1995 р. №253/95-ВР (ст. 2), у складі бю-
джетної системи держави були визначені 
наступні ланки: Державний бюджет Укра-
їни, республіканський бюджет Автоном-
ної Республіки Крим та місцеві бюджети – 
обласні, міські, районні, районні в містах, 
селищні і сільські бюджети. Завдяки тако-
му формулюванню було закладено колізію 
щодо невідповідності компетенції органів 
місцевої влади унітарному державному 
устрою. 

Нині чинний Бюджетний кодекс Укра-
їни, як і попередній, визначає бюджетну 
систему України як сукупність держав-
ного бюджету та місцевих бюджетів, по-
будовану з урахуванням економічних 
відносин, державного і адміністративно-
територіальних устроїв і врегульовану 
нормами права (ст. 2). Відповідно до ст. 5  
Бюджетного кодексу України бюджетна 
система України складається з державно-
го бюджету та місцевих бюджетів, до яких 
належать бюджет Автономної Республі-
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ки Крим (незважаючи на анексію Криму 
Російською Федерацією, беручи до уваги 
чинне законодавство України, офіційну по-
зицію української влади та світової спіль-
ноти, в статті ми розглядаємо Автономну 
Республіку Крим як невід’ємну складову 
частину України відповідно до ст. ст. 133 
і 134 Конституції України – прим. Авт.), 
обласні, районні бюджети та бюджети 
місцевого самоврядування − бюджети те-
риторіальних громад сіл, їх об’єднань, се-
лищ, міст (у тому числі районів у містах). 
Зі змісту ст. 5 Бюджетного кодексу Укра-
їни, яка має назву «Структура бюджетної 
системи України», можна зробити висно-
вок, що вона визначає як структуру, так й 
склад бюджетної системи держави.

Первинною ланкою бюджетної сис-
теми є бюджет. Посідаючи центральне 
місце у фінансовій системі, бюджет є 
невід’ємною ознакою будь-якої держа-
ви або ж адміністративно-територіальної 
одиниці в її складі, основою державного 
суверенітету. В ст. 2 Бюджетного кодексу 
України бюджет визначається в адміні-
стративному та матеріальному аспектах як 
план формування та використання фінан-
сових ресурсів для забезпечення завдань і 
функцій, які здійснюються відповідно ор-
ганами державної влади, органами влади 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування протягом бю-
джетного періоду. Останнє вказує на пері-
одичність бюджету, яка, за загальним пра-
вилом, становить календарний рік.

Конституція України як Основний за-
кон держави, а також Закон України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та Бю-
джетний кодекс України наділяють правом 
на бюджет державу та адміністративно-те-
риторіальні утворення, які є наявними в її 
складі, − Автономну Республіку Крим; об-
ласті; райони; села; селища; міста; райони 
у містах − в особі відповідних представ-

ницьких органів влади, що їх очолюють. 
Що стосується держави, то згідно зі ст. 96 
Конституції України Державний бюджет 
України затверджується щорічно Верхо-
вною Радою України на період з 1 січня 
по 31 грудня, а за особливих обставин – 
на інший період. Державному бюджету 
належить вирішальна роль в бюджетній 
системі. Завдяки цьому фонду коштів 
здійснюється фінансування соціально-
економічних програм, що мають загаль-
нодержавне значення, перерозподіляється 
частина фінансових ресурсів між адміні-
стративно-територіальними одиницями 
країни з метою удосконалення структури 
суспільного виробництва й забезпечення 
соціальних гарантій громадян. Державний 
бюджет є дієвим важелем, завдяки якому 
держави здійснює контроль за станом від-
творювальних процесів.

Конституція України також надає право 
на реалізацію бюджетно-фінансової функ-
ції, яка полягає в затвердженні бюджетів 
відповідних рівнів, встановленні місцевих 
податків і зборів згідно із законом, й від-
повідним органам місцевого самовряду-
вання. Так, у ст. 142 Конституції України 
та ст. 16 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» закріплено, 
що фінансовою основою місцевого само-
врядування є доходи місцевих бюджетів. 
Згідно зі ст. 143 Основного закону держа-
ви територіальні громади села, селища, 
міста безпосередньо або через утворені 
ними органи місцевого самоврядування 
затверджують і здійснюють контроль за 
виконанням відповідних бюджетів. Район-
ні та обласні ради також наділені повнова-
женнями затверджувати власні – районні 
та обласні – бюджети, які формуються з 
коштів державного бюджету для їх відпо-
відного розподілу між територіальними 
громадами або для виконання спільних 
проектів, та з коштів, залучених на дого-
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вірних засадах з місцевих бюджетів для 
реалізації спільних соціально-економіч-
них і культурних програм, і контролювати 
їх виконання. Слід зауважити, що модель 
утворення доходів районних та обласних 
бюджетів, передбачена Конституцією 
України, видається дещо суперечливою, 
адже ці бюджети фактично позбавлені 
власних джерел доходів, оскільки форму-
ються з коштів державного бюджету та 
коштів, залучених на договірних засадах 
з місцевих бюджетів. Декларація таких 
принципів акумулювання фінансових ре-
сурсів обласними і районними бюджетами 
унеможливлює використання на практиці 
відповідними органами місцевої влади 
інструментів бюджетно-податкового ре-
гулювання та стимулювання розвитку ре-
гіонів. Окремої уваги у даному контексті 
заслуговують бюджетні повноваження 
Автономної Республіки Крим. Так, ст. 138 
Конституції України передбачено, що до 
відання Автономної Республіки Крим на-
лежить розроблення, затвердження та ви-
конання бюджету Автономної Республіки 
Крим на основі єдиної податкової і бю-
джетної політики України. Зазначене по-
вноваження також знайшло відображен-
ня в Конституції Автономної Республіки 
Крим, яка затверджена Законом України 
«Про затвердження Конституції Автоном-
ної Республіки Крим» від 23 грудня 1998 
року №350-XIV.

Місцеві бюджети є фінансовою осно-
вою діяльності органів місцевого само-
врядування та одним з вагомих чинників 
регіонального розвитку. Їм належить осо-
бливе місце в бюджетній системі держави, 
оскільки вони відіграють важливу роль у 
вирішенні не лише регіональних, а й за-
гальнодержавних соціально-економічних 
проблем. Це базовий рівень бюджетної 
системи, де зосереджена значна частина 
соціально значущих видатків. Місцеві бю-

джети України є найчисельнішою ланкою 
в бюджетній системі. Їх кількість стано-
вить 12124 бюджетів: у тому числі рес-
публіканський бюджет Автономної Рес-
публіки Крим; 24 обласних бюджети (або 
0,19 % від загальної кількості бюджетів); 
міські бюджети міст Києва та Севастопо-
ля; 171 бюджет міст обласного підпоряд-
кування (1,41 %); 498 районних бюджетів 
або 4,12 %; 324 бюджети міст районного 
підпорядкування (2,67 %); 106 бюджетів 
районів у містах або 0,87 %; 797 селищ-
них бюджетів (6,57 %) і 10204 сільських 
бюджети, або 84,16 % [4].

Беручи до уваги чисельність місцевих 
бюджетів, яка обумовлена адміністратив-
но-територіальним устроєм України, вва-
жаємо за доцільне провести більш глибо-
кий аналіз їхньої сутності з урахуванням 
визначеної в законодавстві типізації міс-
цевих бюджетів. Відповідно до ст. 63 Бю-
джетного кодексу України місцевий бю-
джет розглядається як баланс надходжень і 
витрат на виконання повноважень органів 
влади Автономної Республіки Крим, міс-
цевих державних адміністрацій та орга-
нів місцевого самоврядування. Водночас 
визначення категорії «місцевий бюджет» 
можна знайти в Законі України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» (ст. 1). 
Проте в даному випадку вживається сло-
восполучення «бюджет місцевого само-
врядування (місцевий бюджет)», що наво-
дить на думку про ототожнення в Законі 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» категорій «місцевий бюджет» і 
«бюджет місцевого самоврядування», не-
зважаючи на норму ст. 5 Бюджетного ко-
дексу Україні, згідно з якою бюджет міс-
цевого самоврядування розглядається як 
різновид місцевого бюджету. Застосова-
ний в ст. 1 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» підхід є по-
милковим, оскільки бюджети місцевого 
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самоврядування є місцевими бюджетами 
як частина цілого, проте такі місцеві бю-
джети, як бюджет Автономної Республіки 
Крим, обласні і районні бюджети не мож-
на віднести до бюджетів місцевого само-
врядування. Отже, уточнення, наведене 
в дужках, а саме «місцевий бюджет», зі 
словосполучення «бюджет місцевого са-
моврядування (місцевий бюджет)» в ст. 1 
Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» слід вилучити. Подібне 
міркування вже висловлювалося Вороті-
ною Н. В. у науковій статті в 2010 р., проте 
воно досі не враховано законодавцем, що 
залишає розбіжності у розумінні сутності 
місцевого бюджету та бюджету місцевого 
самоврядування в Бюджетному кодексі 
України та Законі України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Оскільки в 
даному випадку Бюджетний кодекс Укра-
їни є спеціальним нормативно-правовим 
актом, в цьому питанні слід керуватися 
саме його нормами. Також вважаємо за 
необхідне підтримати думку Воротіної Н. 
В. [5] стосовно уточнення визначення ка-
тегорії «бюджет місцевого самоврядуван-
ня». Так, в Законі України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (ст. 1) проана-
лізоване нами словосполучення «бюджет 
місцевого самоврядування (місцевий бю-
джет)» розглядається як план утворен-
ня і використання фінансових ресурсів, 
необхідних для забезпечення функцій та 
повноважень місцевого самоврядування. 
Враховуючи зміст визначення місцевого 
бюджету, наведеного у ст. 63 Бюджетного 
кодексу України, а також норми Консти-
туції України (ст. 143) та Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
(ст. 27), пропонуємо бюджет місцевого са-
моврядування розглядати як важіль, який 
дає можливість органам місцевого само-
врядування реалізувати покладені на них, 
відповідно до Конституції України та за-

конів, завдання і функції та здійснити на-
дані повноваження. Крім того, вважаємо 
логічним перенесення даної дефініції зі 
ст. 1 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» до ст. 2 Бюджетно-
го кодексу України.

Бюджетний кодекс України, як вже за-
значалося вище, вирізняє в системі міс-
цевих бюджетів бюджети місцевого само-
врядування. Слід підкреслити, що в його 
нинішній редакції з переліку місцевих 
бюджетів виключено бюджети районів 
у містах, які відтепер віднесено до бю-
джетів місцевого самоврядування. Це, 
своєю чергою, дозволило уточнити зміст 
категорій «місцеві бюджети» і «бюджети 
місцевого самоврядування» та привести 
їх у відповідність із Конституцією Украї-
ни, Законом України «Про місцеве само-
врядування в Україні» та Європейською 
хартією місцевого самоврядування від 15 
жовтня 1985 р. [6].

Однією з підстав для виокремлення 
бюджетів місцевого самоврядування із 
системи місцевих бюджетів є особливості 
формування дохідної частини кожного з 
видів бюджетів. Так, доходи місцевих бю-
джетів – районних і обласних утворюють-
ся за рахунок закріплених доходів, тобто 
таких, що надходять внаслідок перерозпо-
ділу загальнодержавних доходів або дохо-
дів бюджетів місцевого самоврядування. 
Відповідно до ст. 143 Конституції України 
та ст. 61 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» районні і обласні 
бюджети формуються з коштів державно-
го бюджету для їх відповідного розподілу 
між територіальними громадами або для 
виконання спільних проектів та з коштів, 
залучених на договірних засадах з місце-
вих бюджетів для реалізації спільних соці-
ально-економічних і культурних програм. 
Такий порядок формування дохідної скла-
дової даних бюджетів пояснюється їхнім 
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призначенням, адже як зазначається в ст. 
1 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» обласний (районний) 
бюджет – це план утворення і використан-
ня фінансових ресурсів, необхідних для 
забезпечення спільних інтересів територі-
альних громад, виконання місцевих про-
грам, здійснення бюджетного вирівнюван-
ня (зважаючи на схожість мети утворення 
обласних та районних бюджетів, в межах 
статті ми визначаємо сутність даних видів 
бюджетів, об’єднавши дві категорії в одне 
словосполучення, виходячи з визначень, 
наведених у ст. 1 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні». Од-
нак в законодавстві вбачаємо за доцільне 
наведення тлумачення обох категорій – 
«районний бюджет» і «обласний бюджет», 
проте, як і у випадку з дефініцією слово-
сполучення «бюджет місцевого самовря-
дування», висловлюємося за аналогічне 
перенесення даних визначень зі ст. 1 За-
кону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» до ст. 2 Бюджетного кодексу 
України – прим. Авт.).

Бюджети ж місцевого самоврядуван-
ня, окрім закріплених доходів, акумулю-
ють також значний перелік надходжень 
з власних джерел певної територіальної 
громади. Згідно із ст. 63 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
доходи місцевих бюджетів формуються 
за рахунок власних, визначених законом, 
джерел та закріплених у встановлено-
му законом порядку загальнодержавних 
податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів. Доходи місцевих бюджетів ра-
йонних у містах рад (у разі їх створення) 
утворюються відповідно до обсягу по-
вноважень, що надаються відповідними 
міськими радами. Сільські, селищні, місь-
кі, районні в містах (у разі їх створення) 
ради та їх виконавчі органи самостійно 
розпоряджаються коштами відповідних 

місцевих бюджетів, визначають напрями 
їх використання. Склад доходів місцевих 
бюджетів встановлюється Бюджетним ко-
дексом України та щорічним Законом про 
Державний бюджет України. 

Відповідно до ст. 16 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» та ст. 7 Бюджетного кодексу України 
місцеві бюджети є самостійними, вони 
не включаються до Державного бюджету 
України, бюджету Автономної Республі-
ки Крим та інших місцевих бюджетів. Це 
означає, що держава коштами державного 
бюджету не несе відповідальності за бю-
джетні зобов’язання органів влади Авто-
номної Республіки Крим та місцевого са-
моврядування, а органи влади Автономної 
Республіки Крим та місцевого самовря-
дування коштами відповідних бюджетів 
не несуть відповідальності за бюджетні 
зобов’язання одне одного, а також за бю-
джетні зобов’язання держави. Як уже за-
значалося, самостійність місцевих бю-
джетів забезпечується власними доходами 
та закріпленими за ними законом на ста-
більній основі загальнодержавними дохо-
дами, правом відповідних органів влади 
Автономної Республіки Крим та місце-
вого самоврядування на визначення на-
прямків використання коштів відповідно 
до законодавства України, правом Верхо-
вної Ради Автономної Республіки Крим та 
місцевих рад самостійно і незалежно одне 
від одного розглядати та затверджувати 
відповідні бюджети (ст. 61 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
та ст. 18 Закону України «Про затверджен-
ня Конституції Автономної Республіки 
Крим»).

Водночас згідно зі ст. 142 Конституції 
України держава бере участь у формуван-
ні доходів бюджетів місцевого самовряду-
вання, фінансово підтримує місцеве само-
врядування. Витрати органів місцевого 
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самоврядування, що виникли внаслідок 
рішень органів державної влади, підляга-
ють компенсації з боку держави. Участь 
держави в утворенні місцевих бюджетів 
більш детально визначена у ст. 62 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». Зокрема, у ній зазначається, що 
держава фінансово підтримує місцеве са-
моврядування, бере участь у формуван-
ні доходів місцевих бюджетів, здійснює 
контроль за законним, доцільним, економ-
ним, ефективним витрачанням коштів та 
належним їх обліком, гарантує органам 
місцевого самоврядування дохідну базу, 
достатню для забезпечення населення 
послугами на рівні мінімальних соціаль-
них потреб. У випадках, коли доходи від 
закріплених за місцевими бюджетами за-
гальнодержавних податків та зборів пере-
вищують мінімальний розмір місцевого 
бюджету, держава має вилучити із міс-
цевого бюджету до державного бюджету 
частину надлишку в порядку, встановле-
ному Бюджетним кодексом України. При 
цьому мінімальні розміри місцевих бю-
джетів визначаються на основі фінансо-
вих нормативів бюджетної забезпеченості 
з урахуванням економічного, соціального, 
природного та екологічного стану відпо-
відних територій, виходячи з рівня міні-
мальних соціальних потреб, встановлено-
го законом. 

Беручи до уваги зміст ст. 133 Конститу-
ції України, відповідно до якої міста Київ 
та Севастополь мають спеціальний ста-
тус, що визначається законами України, 
з-поміж бюджетів місцевого самовряду-
вання слід виокремлювати бюджети міст 
Києва та Севастополя. Такий підхід має 
законодавче підґрунтя. Як виходить зі ст. 1  
Закону України «Про столицю України −  
місто-герой Київ» від 15 січня 1999 р.  
№401-XIV [7], місто Київ відіграє осо-
бливу роль в державному та суспільному 

житті, є столицею України, політичним, 
адміністративним, духовним, культурним, 
історичним та науково-освітнім центром 
держави. Київ – це місце розташування 
резиденції глави держави − Президента 
України, Верховної Ради України, Кабі-
нету Міністрів України, Конституційного 
Суду України, Верховного Суду України, 
центральних органів державної влади, 
дипломатичних представництв інозем-
них держав та міжнародних організацій 
в Україні. Столичний статус міста покла-
дає на органи місцевого самоврядуван-
ня та органи виконавчої влади додаткові 
обов’язки та гарантує їм надання з боку 
держави додаткових прав, у тому числі і в 
галузі бюджету. 

Виходячи з вищезазначеного, можна 
говорити про особливості формування 
бюджету міста Києва, які знайшли відо-
браження у Бюджетному кодексі України 
(ст. 67) та Законі України «Про столицю 
України − місто-герой Київ» (ст. 19). Крім 
того, держава забезпечує здійснення міс-
том Києвом столичних функцій шляхом 
виділення окремим рядком у Державно-
му бюджеті України фінансування відпо-
відних витрат. Нецільове використання 
коштів, переданих на виконання містом 
столичних функцій, не допускається і 
контролюється Київською міською ра-
дою (ст. 21 Закону України «Про столицю 
України − місто-герой Київ»). Витрати 
бюджету Київської області, пов’язані зі 
сприянням у здійсненні містом Києвом 
столичних функцій, також підлягають 
компенсації з Державного бюджету Укра-
їни (ст. 25 Закону України «Про столицю 
України − місто-герой Київ»).

Конституцією України передбачено 
спеціальний статус і для міста Севастопо-
ля, який, насамперед, обумовлюється на-
явністю на його території іноземних вій-
ськових формувань та громадян іноземної 
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держави. Що ж стосується бюджету міс-
та, то згідно із ст. 67 Бюджетного кодексу 
України надходження та витрати бюджету 
міста Севастополя повинні формуватися 
в порядку, встановленому Бюджетним ко-
дексом України, з урахуванням закону, що 
визначає особливий статус міста Севасто-
поля. Проте в даному випадку закон, ана-
логічний Закону України «Про столицю 
України − місто-герой Київ», незважаючи 
на вимогу Основного закону держави, досі 
не прийнято, що ускладнює визначення 
правового статусу міста Севастополь та 
регулювання формування бюджету міста. 
Слід відмітити, що протягом 2008-2013 рр.  
було розроблено два законопроекти про 
місто-герой Севастополь: за реєстрацій-
ним №2321 від 3 квітня 2008 р. (ініціа-
тори – народні депутати України Верни-
дубов І. В., Колесніченко В. В., Литвин  
В. М., Симоненко П. М.) та за реєстрацій-
ним № 3552 від 6 листопада 2013 р. (ініці-
атори – народні депутати України Колес-
ніченко В. В. і Новинський В. В.). Однак 
за висновком Головного науково-експерт-
ного управління Апарату Верховної Ради 
України, який був підготовлений щодо 
другого законопроекту, останній багато в 
чому дублює положення першого доку-
менту.

Аналізуючи місцеві бюджети, необхід-
но також виокремити з-поміж них бюджет 
Автономної Республіки Крим, який за-
ймає особливе місце в бюджетній системі 
України, і аналогічно обласним та район-
ним бюджетам не належить до бюджетів 
місцевого самоврядування. Проте, на від-
міну від них, цей бюджет затверджується 
не рішенням про місцевий бюджет, як це 
виходить з дефініції словосполучення «рі-
шення про місцевий бюджет», закріпле-
ної в ст. 2 Бюджетного кодексу України, а 
постановою Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, що передбачено нор-

мою ст. 27 Закону України «Про затвер-
дження Конституції Автономної Респу-
бліки Крим» (до речі, нині Верховна Рада 
Автономної Республіки Крим іменується, 
виходячи з її офіційного сайту, як Держав-
на Рада Автономної Республіки Крим – 
прим. Авт.). На жаль, в законодавстві досі 
немає визначення бюджету Автономної 
Республіки Крим ані в Бюджетному кодек-
сі Україні, ані в Законі України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні». На нашу 
думку, в ст. 2 Бюджетному кодексі Украї-
ні була б доречною дефініція наступного 
змісту: бюджет Автономної Республіки 
Крим – це план утворення і використан-
ня фінансових ресурсів, необхідних для 
реалізації завдань і функцій та виконання 
повноважень органів влади Автономної 
Республіки Крим, забезпечення спільних 
інтересів територіальних громад, вико-
нання місцевих програм, здійснення бю-
джетного вирівнювання. Слід також від-
мітити, що склад доходів такого бюджету 
формується аналогічно доходам обласних 
та районних бюджетів, за рахунок закрі-
плених доходів, що виходить зі ст. 18 За-
кону України «Про затвердження Консти-
туції Автономної Республіки Крим», ст. 
66 Бюджетного кодексу України, проте не 
знайшло віддзеркалення ані в Конституції 
України, ані в Законі України «Про місце-
ве самоврядування в Україні».

В контексті дослідження місцевих бю-
джетів не можна не звернути уваги на про-
блему занадто жорсткої централізації в 
бюджетній системі України, завдяки якій 
набула усталеного характеру практика 
концентрації доходів в Державному бю-
джеті України, і, як наслідок, надання до-
тацій місцевим бюджетам, замість забезпе-
чення останнім можливості ефективного 
функціонування завдяки використанню 
власних фінансових ресурсів. Як відомо, 
Україна взяла на себе зобов’язання щодо 
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розбудови системи місцевих фінансів від-
повідно до принципів Європейської хартії 
про місцеве самоврядування, яка визна-
чає міжнародні стандарти їх організації. 
Проте, як не дивно, за роки незалежнос-
ті України, залежність місцевих бюдже-
тів від центральної влади лише зростала, 
що обумовлено не стільки об’єктивними, 
скільки суб’єктивними чинниками − за-
гальні інтереси держави усе більше при-
валюють над інтересами регіонів, окре-
мих міст, селищ, сіл та людини. Прийняті 
за роки реформ законодавчі акти досі не 
створили механізму гарантій фінансової 
самостійності та незалежності органів 
місцевого самоврядування.

По суті виникла парадоксальна ситуа-
ція: з одного боку, чинним законодавством 
декларується майже повна самостійність 
місцевих бюджетів, що обумовлено на-
явністю власних і закріплених дохідних 
джерел і правом визначення напрямків ви-
користання коштів, а, з іншого, − бюджет-
на система держави є національним кон-
солідованим бюджетом, до якого входять 
усі бюджети, які складають бюджетну сис-
тему, що передбачає значне навантаження 
на місцеві органи влади, підвищення їх-
ньої відповідальності за стан виконання 
місцевих бюджетів, рівень ефективності 
мобілізованих та використаних коштів. 
Проте процес генерування та розподілу 
бюджетно-централізованих фінансових 
ресурсів встановлюється державою в ди-
рективному режимі, що й обумовлює що-
річну тенденцію спаду фінансової авто-
номії самоврядування. Все це вказує на 
необхідність якнайшвидшого перегляду 
бюджетного законодавства в частині роз-
поділу між державним та місцевими бю-
джетами джерел доходів. 

Висновки, зроблені за результатами 
дослідження. На підставі проведеного до-
слідження сформульовані такі пропозиції, 

спрямовані на удосконалення вітчизняно-
го законодавства в частині регулювання 
бюджетної системи з метою підвищення 
ефективності її функціонування:

1. Для забезпечення комплексно-
го розуміння складу бюджетної системи 
України та сутності окремих її елементів 
дефініції категорій «районний бюджет», 
«обласний бюджет», «бюджет місцевого 
самоврядування» вважаємо за доцільне 
перенести зі ст. 1 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» до ст. 
2 Бюджетного кодексу України.  

2. Ст. 2 Бюджетного кодексу України 
пропонується доповнити дефініцією сло-
восполучення «бюджет Автономної Рес-
публіки Крим». При цьому в Конституції 
України та Законі України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» необхідно від-
дзеркалити особливості формування бю-
джету Автономної Республіки Крим, які 
споріднюють його з обласними та район-
ними бюджетами в частині закріплення 
відповідних джерел доходів.  

3. Незважаючи на суспільно-полі-
тичні події, які нині відбуваються в нашій 
державі, Верховна Рада України має забез-
печити виконання норми ст. 133 Конститу-
ції України щодо прийняття закону, який 
би визначав спеціальний статус міста Се-
вастополя.

4. Потребує невідкладного перегля-
ду передбачений чинним законодавством 
України механізм формування дохідної 
частини державного та місцевих бюдже-
тів з урахуванням вимог ст. 9 Європей-
ської хартії місцевого самоврядування, 
згідно з якою місцева влада має право на 
свої власні адекватні фінансові ресурси, 
якими вона може вільно розпоряджатися 
в межах своїх повноважень, при цьому об-
сяг коштів повинен відповідати функціям 
місцевої влади, які передбачені Конститу-
цією або законом.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ ПРАВА  
НА ЗАХИСТ В ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

У статті досліджено сутність права платників податків на захист та його нормативно-правове 
закріплення в праві України. Визначено основні випадки, в яких платник податків може застосу-
вати право на захист. Розкрито сутність шляхів та методів реалізації платником податків свого 
права на захист. Також окреслено основні проблеми українського податкового законодавства 
в сфері здійснення платниками податків права на захист в адміністративному та судовому по-
рядку. 

Ключові слова: право на захист, платник податків, адміністративний порядок захисту, судо-
вий порядок захисту, податково-правовий компроміс, контролюючий орган. 

В статье исследована сущность права налогоплательщиков на защиту и его нормативно-пра-
вовое закрепление в Украине. Определены основные случаи, когда налогоплательщик может 
применить свое право на защиту. Раскрыта сущность способов и методов реализации налого-
плательщиками права на защиту. Также определены основные проблемы налогового законода-
тельства Украины в сфере осуществления налогоплательщиками права на защиту в админи-
стративном и судебном порядке. 

Ключевые слова: право на защиту, налогоплательщик, административный порядок защиты, 
судебный порядок защиты, налогово-правовой компромисс, контролирующий орган. 

This Article examines the nature of taxpayers’ right to protection and its legal consolidation in 
Ukraine. It determines main cases when the taxpayer can apply its right to protection. It reveals the 
nature of the ways and methods of realization by the taxpayers of their right to protection. It also out-
lines the problems of the tax law of Ukraine in the field of enforcement by the taxpayers of their right to 
protection in administrative and judicial ways. 

Key words: right to protection, taxpayer, administrative way of defense, judicial way of defense, tax 
and legal compromise, supervisory authority. 

Постановка проблеми. Проблема 
ефективної реалізації прав платників 
податків виникла в українському праві 
досить давно. В податковому законодав-
стві питання прав платників податків на 
захист визначається лише в декількох 
статтях Податкового кодексу України 
(далі – ПК України) та ряду підзакон-
них нормативно-правових актів. Подат-
кові правовідносини, які виникають між 
сторонами в процесі здійснення подат-
кової функції держави, рідко зосереджу-
ють увагу на правах платника податків, 
оскільки в Україні за своїм змістом по-

даткові правовідносини носять переваж-
но публічно-правовий характер. 

Проте ефективне функціонування всієї 
системи податкових правовідносин, фінан-
сово-господарського сектору, ринків ка-
піталу, інвестицій, стабільність цивільно-
правових та публічно-правових відносини 
неможливе без врахування державою прав, 
свобод та інтересів платників податків. 

Проблема, пов’язана з захистом прав 
платників податків – це, в першу чергу, 
проблема явного дисбалансу між права-
ми та обов’язками платника, і правами та 
обов’язками контролюючих органів.
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Проблема загострюються і тим, що в 
Україні ще не розроблено достатньо за-
гальної та чіткої концепції поняття захис-
ту прав платників податків. Видається, що 
відсутність навіть самого поняття спри-
чиняє до розмивання уявлення про дане 
правове явище, що зрештою і призводить 
до відомих проблем у сфері забезпечення 
законних прав платників податків [8]. 

Наукові розробки в цій життєво важли-
вій сфері не мають комплексного харак-
теру. Дана проблема досліджена в першу 
чергу у сукупності з іншими аспектами 
правових відносин, такими як захист пра-
ва на звернення, недостатньо уваги приді-
лено питанню прав і обов’язків платників 
податків як суб’єктів податкових право-
відносин і відшкодування збитків, завда-
них платникам податків неправомірними 
діями контролюючих органів. 

Актуальність теми зумовлена необ-
хідністю дослідження питання сучасного 
стану реалізації законодавчого порядку 
права на захист платників податків, сфери 
його функціонування, основних проблем з 
якими стикаються платники податків при 
його реалізації.

Виходячи з вищезазначеного, мета 
даної статті полягає у встановленні кон-
кретних проблем реалізації права платни-
ків податків на захист в податковій системі 
України в адміністративному та судовому 
порядку та наданні пропозицій щодо їх 
усунення. 

Стан дослідження. У теорії податко-
вого права питання захисту прав плат-
ників податків висвітлювали, зокрема,  
О. Бандурка, Я. Греца, Н.П. Каменська, 
М. Кучерявенко, О. Куций, В. Лисенко,  
М. Мельник, Д. Мулявка,  В.А. Пригоцький,  
Л.В. Трофімова, Є.А. Усенко. 

Виклад основних положень. 
1. Право платників податків на за-

хист та його обгрунтування.

За своїм змістом право платника по-
датків – це передбачена нормою податко-
вого права міра його можливої поведінки. 
Право платника податків означає, що він 
може будувати свою поведінку на власний 
розсуд, але в межах того, що йому не за-
боронено податковим законом. При цьому 
невикористання платником податків свого 
права не повинно означати його припинен-
ня. Платник податків повинен мати можли-
вість використати своє право у будь-який 
час, поки це право існує [13, c. 55]. 

Естонський експерт з фінансового пра-
ва Лассе Легіс зазначає, що права плат-
ника податків не можуть бути обмежені 
(права платника податків є однією з ба-
зових категорій естонського податкового 
права), і що Закон не може тлумачитися 
довільно на основі будь-якого іншого нор-
мативно-правового акту [1]. Отже, права 
та свободи платника податків в податко-
вому праві Естонії є базовим принципом, 
який забезпечує ефективну реалізацію та 
захист як індивідуальних, так і суспільних 
та державних інтересів, оскільки стабіль-
ність функціонування системи податкових 
правовідносин є умовою передбачуванос-
ті податкової політики держави. 

1.1. Право платника податків на за-
хист як особлива категорія в податково-
му праві України

Однією з рис платника податку як 
суб’єкта податкових правовідносин є його 
невід’ємне право на правовий захист у ви-
падку, коли порушується законне право 
платника податків і, як наслідок, ставить-
ся під сумнів можливість реалізації ним 
інших пов’язаних прав. В цьому разі по-
винні застосовуватися заходи державного 
примусу, котрі в кінцевому результаті до-
помагають платнику податків реалізувати 
своє законне право [2, c. 94].

Юридичні права платника податків – 
«нормативно визначена міра його можли-
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вої поведінки, реалізованої на власний роз-
суд, але в межах дій не заборонених законом, 
яка забезпечується можливістю застосуван-
ня заходів державного примусу до осіб, які 
протидіють платнику податків, і котрі в 
кінцевому результаті допомагають плат-
нику податків реалізувати приватні інтер-
еси в податкових правовідносинах» [2, c. 96]. 
Саме остання сентенція веде до розуміння 
сутності права на захист, визначає його осо-
бливості та необхідність застосування. 

Вартим уваги також є визначення цього 
правового явища О. М. Федорчуком, котрий 
під поняттям захисту прав і законних інтер-
есів платників податків розуміє закріплену у 
діючих нормативно-правових актах можли-
вість кожного платника податків самостійно 
здійснювати дії чи звернутись до компетент-
них державних органів з вимогою здійснен-
ня ними дій, що направлені на забезпечення 
недоторканості його прав і законних інтер-
есів, припинення їх порушення і ліквідацію 
наслідків цих порушень [17, с. 8].

Серед підходів до типологізації прав 
платників податків дослідники досить рід-
ко звертають увагу на право на захист, ко-
тре, як ми вже з’ясували, є основоположним 
правом платника податків для забезпечен-
ня правомірності застосування норм подат-
кового права. Однією з концепцій, яка не 
оминула дане питання, є концепція, пред-
ставлена проф. А.Н. Козиріним, який се-
ред 5 груп прав, передбачених Податковим 
кодексом Російської Федерації, виділяє і 
такі: г) права в сфері притягнення до від-
повідальності за вчинення податкових 
правопорушень; д) права в сфері захисту 
платниками податків своїх прав (виділе-
но мною – авт.). [6, 103-105] 

В теорії податково-правового компромі-
су важливим є не лише право на захист, але 
й загальні гарантії реалізації прав платника 
податків. Гарантії, за своїм поняттям та спо-
собом втілення, є більш ширшими ніж пра-

во на захист. Гарантії вступають в дію разом 
з правами та обов’язками, фактично запобі-
гаючи іншій стороні податкового правовід-
ношення вчинити незаконне діяння або ухи-
литися від вчинення передбачених нормами 
податкового законодавства дій. 

1.2. Нормативно-правове закріплення 
права на захист платника податків 

Право на захист має широку джерель-
ну нормативно-правову базу. По-перше, 
оскільки в основі формування правового 
статусу платника податків лежить консти-
туційна норма-принцип, право на захист 
має конституційно-правову природу та 
чіткий конституційний елемент [2, c. 95, c. 
125]. Загальне право на захист порушених 
чи оспорюваних прав та інтересів передба-
чений Конституцією України. 

Звертаючись до Основного Закону варто 
навести норму, передбачену ст. 3, згідно з 
якою права і свободи людини та їх гаран-
тії визначають зміст і спрямованість діяль-
ності держави. Варто також застосувати  
ст. 22 Конституції України згідно з якою 
«конституційні права і свободи гаранту-
ються і не можуть бути скасовані» [7]. Пра-
вове регулювання захисту прав платників 
податків в Конституції України закріплено 
і в інших статтях: ст.ст. 6, 8, 13 і 19 містять 
норми, що забезпечують належний захист 
прав платників податків [18, c. 48]. 

Загалом, право на захист платника по-
датків випливає з загальних положень 
Конституції України, які надають право на 
звернення до правовідновлювальних інсти-
тутів, що передбачені в принципах права, 
нормах Конституції України та спеціаль-
них законах. 

Право на захист закріплено і в спеціаль-
ному законі – Податковому кодексі Украї-
ни. Зокрема, право на захист встановлю-
ється в ст. 17.1.2, 17.1.7, 53.3, 56.2. 

Стаття 56 ПК України встановлює окре-
мі правила щодо адміністративного оскар-
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ження рішень контролюючих органів, а 
також детально визначає підстави та про-
цедуру оскарження. 

Важливою умовою забезпечення прав 
платників податків є передбачене чинним 
ПК України право платників податків на 
отримання консультацій від податкових ор-
ганів з приводу норм податкового законо-
давства. 

В разі ж порушення ст. 52 ПК Украї-
ни, яка передбачає право на консультацію, 
платник податків в порядку ст. 53.3 ПК 
України вправі оскаржувати до суду подат-
кову консультацію контролюючого органу 
як правовий акт індивідуальної дії, викла-
дену в письмовій або електронній формі, 
яка, на думку такого платника податків, су-
перечить нормам або змісту відповідного 
податку чи збору. Причому визнання такої 
податкової консультації недійсною стано-
вить підставу для надання нової податкової 
консультації з урахуванням висновків суду 
та положень ПК України [12]. 

Окремо в ст. 56.2 встановлюється право 
платників податків звернутися до контр-
олюючого органу вищого рівня із скаргою 
про перегляд рішення, яким контролюю-
чий орган неправильно визначив суму гро-
шового зобов’язання або прийняв будь-яке 
інше рішення, що суперечить законодав-
ству або виходить за межі повноважень 
контролюючого органу, встановлених ПК 
України або іншими законами України [12]. 

1.3. Особливості та риси права платни-
ків податків на захист в податкових пра-
вовідносинах 

Існує підхід, відповідно до якого права 
платників податків групують у 3 групи: 
права організаційного характеру, права 
щодо сплати податків, права з обліку та 
звітності; до останньої групи зараховують 
також право на оскарження рішень подат-
кових органів. Проте, право платників по-
датків на захист за своєю природою є шир-

шим ніж право на оскарження, і хоча вона 
не чітко прописано в сучасному податково-
му законодавстві, воно є загальним правом 
притаманним будь-яким суспільним право-
відносинам. Виходячи з такого тлумачення 
права на захист, воно являє собою окрему 
групу прав, котрі забезпечують реалізацію 
платником податків усіх інших прав, а та-
кож надають можливість відновити пору-
шене право та захистити законний інтерес. 

Отже, головною особливістю права 
платників податків на захист є його за-
гальна природа. Хоча і не варто забувати, 
що його застосування відбувається в обме-
женому колі специфічних правовідносин, 
пов’язаних з виконанням платниками по-
датків своїх податкових обов’язків. 

Іншими притаманними рисами права 
платників податків на захист є: невідчужу-
ваність, законність, гласність та матеріаль-
на істина [15, c. 119]. 

2. Реалізація права платників подат-
ків на захист: сучасний стан та перспек-
тива застосування 

Ситуація, що склалася у сфері податко-
вого законодавства, фактично перешкоджає 
ефективній реалізації права на захист плат-
ників податків, в тому числі і в судовому 
порядку. Суди неспроможні в повному об-
сязі надати реальну можливість платникам 
податків захистити свої права та законні 
інтереси. У науковій літературі наводиться 
декілька причин, що спричинили наявність 
факту неспроможності ефективного забез-
печення прав платників податків навіть у 
судовому порядку. Однією з головних при-
чин є, зокрема, наявність непорозуміння 
між податковими органами і платниками 
податків щодо ієрархії правових норм, які 
підлягають застосуванню в певній подат-
ково-правовій ситуації [16, c. 83]. 

Одним з правових механізмів, котрі за-
безпечують реалізацію охоронюваних прав 
є дотримання усіма учасниками податко-
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вих правовідносин базових принципів пра-
ва: принципу законності, принципу право-
вої визначеності, принципу верховенства 
права та принципу легітимності. 

Аби реалізувати будь-яке право, перед-
бачене в податковому законодавстві, текст 
Закону має бути повністю зрозумілим та 
офіційно витлумаченим. 

Реалізація права платників податків на 
захист є метою суспільства, оскільки за-
вдяки його реалізації проявляється зла-
годженість функціонування та цілісність 
всієї системи відновлення законних прав 
громадян. Ефективна реалізація права на 
захист платників податків є запорукою ста-
більності та передбачуваності суспільних 
відносин у сфері податкової політики. 

Аналіз наукових джерел та матеріалів 
скарг платників податків підтверджує той 
факт, що ситуації з порушенням прав плат-
ників податків та застосуванням права на 
захист є поширеним явищем у таких уза-
гальнених випадках:

▪ платник сплачує поточні платежі, а 
податковий орган спрямовує ці суми на по-
гашення накопиченого податкового боргу;

▪ при здійсненні перевірки податко-
ві інспектори не визнають частину витрат 
платника і в результаті цього зменшують 
негативне значення декларацій по ПДВ;

▪ платник подає уточнені розрахун-
ки, але вони не визнаються податковим ор-
ганом;

▪ платник оскаржує податкове пові-
домлення, а податковий орган приймає рі-
шення про залишення скарги без розгляду;

▪ податкові інспектори з’являються 
на перевірку без відповідних підстав для її 
проведення [3, с. 56]. 

Отже, необхідною умовою податкової 
політики є наявність юридичних гарантій 
реалізації прав суб’єктів податкових право-
відносин – сукупності принципів, норм та 
засобів, які забезпечують здійснення, охо-

рону та захист прав і законних інтересів 
держави як представника публічних інтер-
есів та платника податків як представника 
приватного інтересу з метою забезпечення 
узгодження цих інтересів шляхом виконан-
ня юридичних обов’язків кожним із них в 
податкових правовідносинах [13, c. 117].

3. Право на захист платників подат-
ків як механізм протидії протиправним 
рішенням та діям органів податкового 
контролю 

Громадянину України, як платнику 
податків, гарантовано, згідно ст. 55 Кон-
ституції України право на оскарження в 
судовому порядку рішень, дій чи бездіяль-
ності органів державної влади, посадових 
і службових осіб. Тому, виходячи з вище-
наведеного, платнику податків, як громадя-
нину України, надається судовий захист від 
неправомірних дій посадових осіб податко-
вих органів. 

Право на оскарження неправомірних 
дій та рішень податкових органів – це одна 
з основних гарантій захисту порушеного 
права [15, c. 118]. Право на захист та оскар-
ження незаконних дій та рішень податко-
вих органів та їхніх посадових осіб є абсо-
лютним, необмеженим і невідчужуваним 
правом платника податків [15, c. 118]. Для 
його реалізації не потрібно отримання чиє-
їсь згоди чи видання будь-яких актів управ-
ління, воно є складовою сутності права та 
передбачене в нормах Конституції України 
та ПК України. 

При визначенні механізмів та підхо-
дів до захисту прав платників податків 
потрібно підходити диференційовано, з 
урахуванням типу і виду платника, пе-
редбаченого чинним податковим законо-
давством України. У даному випадку для 
практичних цілей захисту прав платників 
податків варто відштовхуватися від кла-
сифікації платників податків залежно від 
способу організації господарської діяль-
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ності, яка прийнята ПК України, і котра 
розрізняє: 1. фізичних осіб; 2. юридич-
них осіб; 3. іноземних юридичних осіб; 
постійні представництва іноземних юри-
дичних осіб; 4. юридичних та фізичних 
осіб, що діють у складі групи, яка не має 
статусу юридичної особи; 5. відокрем-
лені підрозділи без статусу юридичної 
особи; 6. консолідовану групу платників 
податків [13, c. 52]. Необхідність дифе-
ренційованого підходу проявляється в 
різній правовій природі окремих видів 
платників податків.

Отже, в даному випадку для більш 
ефективного захисту прав різних катего-
рій платників податків доцільно провес-
ти диференціацію платників та на основі 
цієї диференціації розробити чіткі методи 
та механізми захисту. Відповідно, згідно 
з особливостями кожного типу платника 
варто вибудовувати стратегічну лінію за-
хисту порушених прав та оспорюваних 
свобод платника податків.

Реалізація права на захист та оскаржен-
ня відбувається шляхом подання адміні-
стративної скарги (наприклад, скарга про 
перегляд податкового повідомлення-рішен-
ня згідно ст. 56.2 ПКУ), або відкриття судо-
вого провадження: в адміністративному чи 
цивільному порядку. 

3.1.Правовий механізм – адміністра-
тивне оскарження податкового повідо-
млення-рішення до вищестоящого органу 

До 6 лютого 2014 року (включно) пра-
вові аспекти реалізації права платників по-
датків на оскарження рішень контролюю-
чих органів та його конкретної процедури 
були закріплені у нормах ПК України (ст. 
56-58) та визначалися в Положенні про 
порядок подання та розгляду скарг плат-
ників податків органами державної по-
даткової служби, затвердженому нака-
зом Міністерства фінансів України від  
19 листопада 2012 р. №1203 [10]. 

З набуттям чинності новим податковим 
законодавством – прийняттям ПК Украї-
ни – змінився суб’єкт, на якого покладено 
тягар доведення - обов’язок доказування 
того, що те або інше рішення прийняте 
контролюючим органом є правомірно по-
кладеним на контролюючий орган, який 
виніс податкове повідомлення-рішення. 
Наприклад, невчасно розглянута скарга 
платника податків вважається задоволеною 
на його користь [15, c. 119]. Навіть з цього 
робимо висновок про те, що саме податко-
вий орган має довести вину платника у не-
виконанні його обов’язку.

Проте у зв’язку з втратою чинності «По-
ложенням про порядок подання та розгляду 
скарг платників податків органами держав-
ної податкової служби» згідно з Наказом 
Міністерства фінансів України «Про ви-
знання таким, що втратив чинність, наказу 
Міністерства фінансів України від 19 лис-
топада 2012 року №1203» від 27.12.2013 
№1178 у правовому полі у сфері захисту 
прав платників податків виник своєрідний 
правовий вакуум [11]. 

Відповідно єдиним документом, який 
регламентує порядок реалізації платника-
ми податків права на захист є ПК України. 

Очевидно, що зі зміною податкової 
системи у зв’язку з реформуванням інсти-
туційного механізму та створенням Дер-
жавної фіскальної служби Постановою 
Кабінету міністрів України від 21 травня 
2014 р. №236 відбудуться зміни і в систе-
мі адміністративного порядку захисту прав 
платників податків.

3.2. Правовий механізм – оскарження 
рішень та дій в порядку адміністративно-
го судочинства

Згідно з частиною другою ст. 124 Кон-
ституції України та Рішенням Конститу-
ційного Суду України №15-рп/2002 плат-
ник податків може оскаржити рішення та 
дії податкових органів в судовому порядку 
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як після вичерпання всіх можливих засобів 
захисту своїх прав в позасудовій процедурі 
оскарження, так і безпосередньо не зверта-
ючись до неї [14].

На думку Козиріна А.Н. захист прав та 
законних інтересів платника податків здій-
снюється шляхом подання восьми позовів 
до суду, які стосуються оскарження норма-
тивно-правового (ненормативного право-
вого) акту податкового органу (податкової 
особи), дій чи бездіяльності посадових осіб 
податкових органів, відшкодування збитків 
тощо [5, c. 221-222].

При розгляді справи про порушення 
прав платників податків в порядку адмі-
ністративного судочинства постає питан-
ня про «наявність або відсутність спору 
між сторонами, негативних наслідків для 
платника податків від порушення податко-
вим органом його прав та свобод, або від 
створення перешкод для їх реалізації, або 
від обмеження наданих платнику податків 
прав» («Платник податків має право оскар-
жити рішення й дії органів ДПС про при-
значення та проведення перевірок»).

У разі незаконних податкових перевірок 
порушується суб’єктивне право платників 
податків, їх права, свободи та законні ін-
тереси в публічно-правових відносинах з 
органами податкової (фіскальної) служби, 
тому платники мають право звертатися по 
судовий захист у відповідності до норм Ко-
дексу адміністративного судочинства Укра-
їни (далі - КАСУ). 

Право на використання платником по-
датків засобу відновлення порушених прав 
в порядку адміністративного судочинства 
визнається ст.13 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод. Дана 
стаття передбачає «право на ефективний 
засіб юридичного захисту». 

Частина перша ст.6 КАСУ встановлює, 
що кожна особа «має право в порядку, вста-
новленому цим Кодексом, звернутися до 

адміністративного суду, якщо вважає, що 
рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта 
владних повноважень порушені її права, 
свободи або інтереси» [4]. 

Існує певна дискусія щодо підсудності 
справ, пов’язаних з податковими правовід-
носинами. З цього приводу М. Кучерявен-
ко зазначає, що оскільки податкові органи 
є суб’єктами владних повноважень, спори 
за участю цих органів належать до юрис-
дикції адміністративних судів. Більш того, 
підтвердженням цьому твердженню є те, 
що «судова практика всі спори за участю 
органів ДПС відносила до адміністратив-
ної юрисдикції» [9]. 

В рамках здійснення своїх повноважень 
на орган контролю «покладається виконан-
ня певних обов’язків, метою яких є забез-
печення дотримання під час призначення, 
проведення та оформлення перевірки прав 
платника податків» [11]. Сучасна судова 
практика чітко визначає «право платника 
податків на оскарження в суді рішень і дій 
органів ДПС про призначення та проведен-
ня перевірки» [11]. 

Виходячи з тлумачення норми частини 
першої ст. 2 КАСУ, суд повинен захищати 
платника податків від будь-якого порушен-
ня його прав. 

Висновки. Отже, проаналізувавши су-
часний стан нормативно-правового закрі-
плення та реалізації платниками податків 
права на захист стає очевидним відсутність 
ефективно функціонуючого механізму за-
безпечення прав платників податків. Не 
зважаючи на те, що українське законодав-
ство передбачає низку способів реаліза-
ції правозахисного механізму, українські 
платники податків зіштовхуються з рядом 
перепон, пов’язаними як з недостатнім 
нормативним регулюванням даної сфери, 
так і з іншими причинами, що об’єктивно 
пов’язані з особливістю української подат-
кової системи. 
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РОЗДІЛ 5 
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; 

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Ивасенко С. Н.
аспирант Национальной академии

государственного управления при Президенте Украины

ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ:  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

В статье анализируются методологические подходы к оценке коррупционных рисков как на 
уровне нормативно-правового регулирования соответствующих видов или сфер деятельности 
(как оценка коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и / или их проектах, так и  на 
уровне фактических практик, рассматривается деятельность специализированных институ-
тов Совета Европы и Европейского Союза, которые в последние годы пытаются влиять на со-
здание национальных моделей антикоррупционной экспертизы и их взаимное согласование в 
принципиальных моментах, сравнивается антикоррупционный опыт различных стран. В частнос-
ти, показано, что существенную специфику оценка коррупционных рисков получает в странах, 
где создан специализированный антикоррупционный орган, который выполняет не только чисто 
политические задачи, но и проводит систематическую деятельность в сфере предотвращения и 
противодействия коррупции на основе специфических полномочий в системе государственных 
органов.

Ключевые слова: коррупция, коррупционные риски, экспертиза, специализированный 
антикоррупционный орган.

У статті аналізуються методологічні підходи до оцінки корупційних ризиків як на рівні норма-
тивно-правового регулювання відповідних видів або сфер діяльності (оцінка корупційних ризиків 
у нормативно-правових актах та / або їх проектах, так і на рівні фактичних практик, розглядається 
діяльність спеціалізованих інститутів Ради Європи та Європейського Союзу, які в останні роки 
намагаються впливати на створення національних моделей антикорупційної експертизи та їх 
взаємне узгодження в принципових моментах, порівнюється антикорупційний досвід різних 
країн. Зокрема, показано, що істотну специфіку оцінка корупційних ризиків отримує в країнах, де 
створено спеціалізований антикорупційний орган, який виконує не тільки чисто політичні завдан-
ня, але й проводить систематичну діяльність у сфері запобігання та протидії корупції на основі 
специфічних повноважень у системі державних органів. 

Ключові слова: корупція, корупційні ризики, експертиза, спеціалізований антикорупційний орган.

The article discusses methodological approaches to the assessment of corruption risks at the level 
of legal regulation of the relevant types or areas of activity (as assessment of corruption risks in legal 
acts and / or their projects, and at the level of actual practices, the activities of the specialized institu-
tions of the Council of Europe and the European Union, which in recent years trying to influence the 
creation of the national models of anti-corruption expertise and their mutual coordination in funda-
mental aspects, comparing anti-corruption experience of different countries. In particular, it is shown 
that substantial specifics evaluation of risks of corruption gets in countries where it has established 
a specialised anti-corruption body, which has not only purely political objectives, but also carries out 
systematic activities in the field of prevention and counteraction of corruption on the basis of specific 
authority in the system of state bodies.

Key words: corruption, corruption risks, expertise, specialised anti-corruption body.
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Постановка проблемы в общем виде 
и ее связь с важнейшими практически-
ми задачами. Становление Украины как 
независимого, демократического государ-
ства определяет необходимость противо-
действия социальным явлениям, негатив-
но влияющим на развитие общественных 
отношений и создающим угрозу принци-
пам существования правового государства.  
Одним из таких опасных явлений, которое 
тормозит надлежащее развитие любого го-
сударства, является коррупция, поскольку 
создает серьезные препятствия в налажи-
вании нормальных отношений в правовой, 
экономической, политической и других 
сферах общественной жизни. Проведение 
научно обоснованной оценки существую-
щих коррупционных рисков является важ-
ной составляющей антикоррупционной 
политики любого госудасртва. Это актуа-
лизирует тематику исследования. 

Анализ последних исследований и пу-
бликаций, в которых начато решение 
данной проблемы и на которые опирает-
ся автор, выделение нерешенных ранее 
частей общей проблемы, которым по-
свящается данная статья. В последнее 
время большое внимание уделяется про-
блеме коррупции и антикоррупционной де-
ятельности государства, хотя освещается 
главным образом проблема коррупции в 
органах внутренних дел (труды Алферова 
С.Н., Лунеева А.С., Мартыненко О., Мед-
ведева В.С., Стеценко С.Г., Ткаченко О.В.).  
В то же время, несмотря на такое большое 
количество научных трудов, в вопросах 
предотвращения и противодействия корруп-
ции в правоохранительных органах суще-
ствует очень много нерешенных проблем. В 
частности, недостаточно изучен зарубежный 
опыт, специфика борьбы с коррупцией в дру-
гих правоохранительных структурах (кроме 
ОВД), оценка коррупционных рисков.  Это 
обусловило выбор темы исследования.

Формулировка целей статьи (поста-
новка задачи). Цель статьи: освещение 
методологических подходов к оценке 
коррупционных рисков. 

Изложение основного материала иссле-
дования с обоснованием полученных научных 
результатов. Оценка коррупционных рис-
ков может происходить по определенным 
стандартизованным правилам, которые 
создаются и применяются как целостные 
методики выявления и оценки рисков. 
Есть две основные ситуации оценки 
коррупционных рисков: а) на уровне нор-
мативно-правового регулирования со-
ответствующих видов или сфер деятель-
ности (как оценка коррупционных рисков 
в нормативно-правовых актах и / или их 
проектах); б) на уровне фактических про-
цессов проведения такой деятельности 
(как компонент в реализации контрольных 
полномочий уполномоченных органов или 
должностных лиц, включая использова-
ние специфических правоохранительных 
средств, с целью выявления соответству-
ющих коррупционных практик, то есть 
разновидностей коррупционного поведе-
ния). При определенных условиях оценка 
коррупционных рисков возможна и путем 
сочетания этих двух моделей оценки. 

Наиболее эффективным призна-
ется применение соответствующих 
методов оценки именно в первой си-
туации, поскольку этим обуславли-
вается возможность предупреждения 
возникновения институциональных 
предпосылок коррупционных деформа-
ций в административных процедурах, 
соответственно, именно в этой сфере на-
коплен наибольший опыт по разработ-
ке методик оценки коррупционных рис-
ков, которые применяются или как 
компонент общих процедур оценки ка-
чества и эффективности нормативно-
правовых актов (их проектов), или как 
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специализированные (автономные) 
оценочные процедуры [5]. 

Стоит отметить, что существуют до-
казательства разработки и примене-
ния в различных странах мира методик 
выявления и оценки коррупционных 
практик, которые используются в сфе-
ре правоохранительной деятельности и 
обеспечения внутренней безопасности со-
ответствующих органов [1, С. 24-31, 3, С. 
18-23]. Однако информация о них имеет до-
статочно фрагментарный характер, отно-
сится к служебной (закрытой). В основном 
по своему предмету и методологии такие 
методики имеют ограниченный характер, 
поскольку они описывают преимуще-
ственно отдельные виды коррупционных 
практик, криминализированы в нацио-
нальном законодательстве (например: взя-
точничество, злоупотребление служебным 
положением и т.д.) и содержат рекомен-
дации по процедурам применения спе-
цифических правоохранительных мер. В 
тех случаях, когда такие методики имеют 
более комплексный характер и преимуще-
ственно превентивную ориентацию, они 
концептуально близки к методикам анти-
коррупционной экспертизы нормативно-
правовых актов, поскольку используют 
аналогичные подходы в определении 
ключевых элементов (коррупционный 
риск, факторы коррупционных практик, 
этапы и методы выявления и оценки , про-
явления коррупционных рисков и т.д.).

В целом такие усилия являются сви-
детельством стремления согласовывать 
национальную практику с общеевропей-
скими и мировыми тенденциями в сфере 
противодействия коррупции, где проис-
ходит вполне очевидна переориентация с 
репрессивных на превентивные меры.

Важным фактором этих процессов ста-
новится активность специализированных 
институтов Совета Европы и Евро-

пейского Союза, которые в послед-
ние годы пытаются влиять на создание 
национальных моделей антикоррупци-
онной экспертизы и их взаимное согла-
сование в принципиальных моментах. 
Механизмы такого влияния достаточно 
разнообразны. Важное значение име-
ет предоставление экспертной помощи, 
проведение информационных обменов, 
распространение лучшего опыта в этой 
сфере.

Особенно активными такие усилия 
являются относительно стран с «сомни-
тельной репутацией» (новые страны-
члены, кандидаты на вступление, а также 
и некоторые страны-соседи). Более того, 
по оценкам отдельных авторов, именно 
особенности постсоциалистических реа-
лий в странах Центральной и Восточной 
Европы инициировали формулировки кор-
рупциогенности законодательства как са-
мостоятельного направления прикладных 
исследований в рамках исследований нор-
мотворческого процесса, поскольку тради-
ционно оценка законодательства (включая 
проектами нормативно-правовых актов) 
ориентировалась на расчеты стоимостных 
измерений последствий правового регули-
рования или прогнозирования социальных 
(вторичных) последствий. Возможность 
коррупциогенности законодательства оце-
нивалась как маловероятна в условиях со-
вершенного и рационально обоснованно-
го нормотворческого процесса.

Особенностью этого процесса являет-
ся отсутствие формального закрепления 
таких требований на уровне права ЕС, 
поскольку не удается достичь согласия 
относительно даже возможности такой 
формализации соответствующих методо-
логий. Соответственно, согласования про-
исходят не в законодательной плоскости 
(например, как приведение национально-
го законодательства в соответствии с нор-
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мами ЕС), а на уровне теоретических раз-
работок и политических решений.

Впервые в рамках ЕС эта проблема 
была поставлена как составляющая более 
общей проблемы оценки криминогеннос-
ти законодательства (это зафиксировал 
ряд политических решений институтов 
ЕС в 1999-2010 годах). В развернутом 
виде задача такой оценки определялись в 
Общем отчете Комиссии и Европола (март 
2001), который заложил основы стратегии 
в сфере противодействия организованной 
преступности, в частности предусмотрев 
потребность в наличии превентивных ме-
ханизмов в нормотворческом процессе. 
Для реального решения этих задач была 
создана Европейская сеть предупрежде-
ния преступности, одним из приоритетов 
которой было названо формирование про-
цедур и методов оценки криминогенности 
законодательства.

Однако наличие таких общих подхо-
дов на уровне политико-правовых до-
кументов ЕС не сопровождалась их ре-
альной имплементации в эффективные 
национальные практики, поскольку 
уже достаточно быстро определилась 
сложность создания соответствующих 
институционализированные процедур 
при отсутствии четких представлений о 
методологии такой оценки. Например, 
объектом критики стала одна из первых мо-
делей оценки криминогенности, которая 
была разработана в Швеции как «пособие 
для парламентских комитетов» и по форме 
была практически систематизированным 
перечнем типичных ошибок при по-
дготовке проектов актов парламента, 
которые создают риски криминогеннос-
ти. То есть уже на ранних стадиях ис-
следования проблем коррупциогенности 
законодательства они рассматривались 
как аспект более общей проблемы каче-
ства и эффективности закона. В рамках 

европейских интеграционных процессов 
в политико-правовой сфере актуализиру-
ется проблема согласования подходов к 
оценке качества и эффективности законо-
дательства в сфере противодействия пре-
ступности. Европейские исследователи 
эту проблематику рассматривают в плос-
кости «легиспруденции», что в послед-
ние годы институализируется как новая 
межотраслевая научная дисциплина. Ее 
специфика заключается в поиске органи-
ческого сочетания чисто теоретических 
исследований с прикладными ориентаци-
ями на выработку практически полезных 
и реалистичных инструментов в сфере 
правотворчества и правоприменения. Од-
ной из важных черт таких исследований 
является включение эффективности зако-
на в более общую проблему качества за-
кона, поскольку резюмируется невозмож-
ность говорить об эффективности закона, 
не соответствует универсальным крите-
риям его качества: технико-юридическим, 
содержательным (отраслевым), «полити-
ческой целесообразности», социальной 
справедливости т.д.

В 2000-2011 годах разработка соответ-
ствующих методик проводилась в разных 
регионах. Особенно активно - в постсоци-
алистических странах. Стоит вспомнить 
разработку и публикацию методик анти-
коррупционной экспертизы в Российской 
Федерации, Молдавии, Узбекской Респу-
блике, Республике Казахстан, Литве, Лат-
вии, Эстонии.

Интересен российский опыт, посколь-
ку эта проблема формулируется в россий-
ском экспертном поле еще в конце 90-х 
годов. В РФ существуют две методологии 
оценки коррупционных рисков, имеют 
как общие, так и отличные характерис-
тики. С одной стороны, это «методика 
Фонда Индем», которая была разработа-
на в сотрудничестве негосударственных 
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экспертных учреждений с научными ве-
дущих исследовательских центров. Эта 
методика достаточно часто определяют 
как «социологическую», поскольку она 
базируется на некоторых принципах и 
методах оценки, которые созвучны со-
циологическому исследованию. В мето-
дике определяются три основные ситуа-
ции коррупциогенности: дискреционные 
нормы, отсылочные нормы, завышенные 
требования нормы [2]. Однако основной 
акцент делается на анализ социальных 
практик (и не столько реальных, сколько 
потенциальных), возникающие под вли-
янием этих коррупционных факторов. 
С другой стороны, это методика Центра 
стратегических разработок, имеет более 
технико-юридический характер, посколь-
ку она содержит более широкий перечень 
коррупционных факторов и большую 
детализацию самой процедуры оценки. 
Особенно важным является введение не-
скольких стадий такой оценки, позволяет 
достичь большей независимости такой 
оценки от позиций и установок отдельно-
го эксперта или определенной экспертного 
учреждения. Очевидно, именно послед-
няя методика начинает рассматриваться 
как модельная при разработке методик 
оценки коррупционных рисков на уровне 
федеральных ведомств и субъектов Феде-
рации.

Противоречивый опыт последних 
лет по внедрению методологий оценки 
коррупционных рисков в разных регионах 
Европы показал необходимость в создании 
основы для разработки таких практичес-
ки ориентированных методик, которыми 
должны были стать глубокие научные 
разработки и специализированные иссле-
дования. Ключевой проблемой при этом 
был вопрос сочетания общих политичес-
ких (концептуальных) подходов, четкие 
и непротиворечивыми по содержанию, 

и специфического национального кон-
текста. С этой целью Европейская ко-
миссия начала ряд междисциплинарных 
специальных исследовательских проек-
тов, которые были ориентированы на раз-
работку именно таких концептуальных 
подходов. В 2004 году в рамках проекта 
МАРК была предложена Общая методо-
логия оценки рисков криминогенности в 
законодательстве, появление которой су-
щественно изменила отношение к пробле-
ме оценки коррупциогенности законода-
тельства, переместив ее из сферы научных 
исследований в плоскость практической 
деятельности. Это совпало с появлением 
в международно-правовых документах, 
устанавливающих общие принципы и 
механизмы противодействия коррупции, 
четких положений о необходимости в со-
здании национальных превентивных ме-
ханизмов, которые делают невозможным 
или существенно уменьшают риски фор-
мирования коррупционных практик (ст. 5 
Конвенции ООН «Против коррупции»).

В различных практических контекстах 
проблема коррупциогенности законода-
тельства обсуждалась еще с конца 90-х. 
Однако обсуждение ограничивалось пре-
имущественно общими декларациями и 
чаще всего происходило на уровне ин-
ститутов гражданского общества, скепти-
чески воспринимаясь государственными 
органами. Лишь в отдельных сферах 
государственные органы проявляли за-
интересованность. Например, в этот 
период в Швеции разработаны первые 
варианты методики выявления «сфер 
коррупционных рисков и групп рисков» 
в сфере налогообложения, которые стали 
действенным механизмом внутреннего 
контроля. Однако они базировались не 
только на анализе законодательства, но и 
реальной практики, что делало их недо-
статочно открытыми, ориентированными 
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преимущественно на решение специфи-
ческих задач в сфере внутренней безопас-
ности соответствующих органов. Поэтому 
с появлением Методологии проекта МАРК 
значительно активизировались усилия ев-
ропейских институтов по созданию ме-
тодики оценки коррупционных рисков в 
законодательстве, которая должна стать 
имплементации этой методологии на на-
циональном уровне.

В основе методологии МАРК есть не-
сколько принципиальных моментов: 1. 
Выделяются три стандартные фазы оцен-
ки (отбор законодательных актов, про-
ведения их анализа, формулирования 
предложений по устранению выявленных 
рисков). 2. Оценка проводится как на 
уровне концепции нормативно-правового 
акта (общая оценка), так и на уровне его 
содержания (содержательная оценка) 3. 
Используется система специальных ин-
дикаторов (показателей) коррупционных 
рисков. 4. Коррупционные риски по-
лучают количественную оценку через 
специальные индексы. За последние годы 
подготовка методики антикоррупционной 
экспертизы на основе методологии МАРК 
проводилась лишь в нескольких европей-
ских странах, хотя при этом полнота и по-
следовательность ее осуществления была 
не всегда полного. Чаще всего она исполь-
зовалась как рамочная модель оценки.

Например, в 2007 году в Молдо-
ве было утверждена методика оцен-
ки коррупционных рисков, которая 
разрабатывалась на основе использова-
ния отдельных положений методологии 
МАРК. Эта методика должна обеспечить 
возможность выявления коррупционных 
рисков в нормативно-правовых актах 
или в их проектах. Особенностью мето-
дики было выделение двух уровней оце-
нивания: общего (на уровне концепции) 
и содержательного. Наиболее сложным 

было определить возможность появления 
коррупционных рисков на концептуаль-
ном уровне. Определялись два основных 
направления оценки: а) соответствие 
нормативно-правового акта требованиям 
национального антикоррупционного за-
конодательства и международным стан-
дартам в этой сфере; б) обоснованность 
нормативно-правового акта, которая пред-
полагала фактически соответствие акта 
требованиям поддержания справедливо-
го баланса различных социальных инте-
ресов в этой сфере (невозможность удо-
влетворения интересов одних социальных 
субъектов за счет нанесения вреда, на-
рушения прав других, возложение об-
щественно неоправданным затратам на 
социальных субъектов др.) [4, С. 20]. 
Стоит отметить, что в дискуссиях в рос-
сийском экспертном среды ¬ выше в по-
следнее время неоднократно обращалось 
внимание на то, что изъятие концептуаль-
ного уровня по предмету оценки (а имен-
но это было характерно для большинства 
методик, разработанных в этой стране) су-
щественно снижает эффективность оцен-
ки. В содержательном компоненте оценки 
определяются типичные факторы, влияю-
щие на возможность коррупционных де-
формаций в деятельности должностных 
лиц и учреждений. Набор таких факторов 
является достаточно стандартным и в зна-
чительной мере повторяется в других ва-
риантах методик, разрабатывались в раз-
ное время и в разных странах. Среди них: 
нечеткость терминологии и языковых кон-
струкций, конкуренция правовых положе-
ний (правовые коллизии), избыточность 
и необоснованность дискреционных по-
лномочий должностных лиц, отсутствие 
прозрачности принятия решений и огра-
ничения в доступе к информации, не-
совершенство внутренних контрольных 
механизмов, неадекватность системы 
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ответственности за нарушение правил и 
регламентов. Такие факторы являются 
достаточно обоснованными и логичес-
кими на концептуальном уровне, однако 
их операционализация требует глубоких 
и четких представлений о специфичес-
ких чертах предмета правового регули-
рования. Именно операционализация (т.е. 
установление эмпирических проявлений 
коррупционных факторов) является на-
иболее сложным элементом оценочных 
процедур, которая в большинстве случаев 
не может быть унифицирована.

Существенную специфику оценка 
коррупционных рисков получает в стра-
нах, где создан специализированный 
антикоррупционный орган, который 
выполняет не только чисто политические 
задачи, но и проводит систематическую 
деятельность в сфере предотвращения 
и противодействия коррупции на осно-
ве специфических полномочий в системе 
государственных органов. Примером в 
данном случае может быть Латвия, где су-
ществует Бюро предотвращения и проти-
водействия коррупции. Одним из его задач 
является координация разработки и реали-
зации планов противодействия коррупции 
на уровне отдельных государственных 
органов. Всего антикоррупционный 
план имеет четыре фазы: идентифика-
ция коррупционных рисков, их оценка 
(определение потенциальных и реальных 
последствий для определенных сфер 
управленческой деятельности), управле-
ние коррупционными рисками (определе-
ние и отбор возможных мер противодей-
ствия и предупреждения), планирование 
и контроль реализации соответствующих 
конкретных антикоррупционных про-
грамм и планов [6, P. 28]. Преимуществом 
такого подхода является возможность 
унификации методик на разных уровнях 
публичной сферы, возможность их орга-

нического включения в антикоррупцион-
ную деятельность. 

Несколько иной подход был реализован 
в Литве, которая характеризуется доста-
точно активной и эффективной антикор-
рупционной политики. Еще в рамочном 
законе «О предупреждении коррупции» 
предусматривалась обязательность про-
ведения оценки коррупционных рисков. 
На основе этих положений правитель-
ством был утвержден порядок проведения 
такой оценки, которую должен осущест-
влять специальный антикоррупционный 
орган (Служба специальных рассле-
дований), предварительно опред-
елив основания (критерии) для ее 
проведения. Этими критериями были сле-
дующие: наличие примеров негативно-
го влияния определенных процедур или 
определенных нормативных положений 
на поведение государственных служащих, 
выявления коррупционных преступлений 
в аналогичных государственных органах 
или в аналогичных процедурах; необ-
ходимость в совершенствовании общей 
системы внутреннего контроля в учреж-
дениях; наличие дискриминационных 
решений этого органа в интересах 
определенных категорий субъектов; нали-
чие автономности учреждения в исполь-
зовании средств государственного бюдже-
та; информация, полученная в результате 
собственных расследований и т.д. 

Есть страны, где коррупционные 
риски оцениваются исключительно 
специализированным антикоррупционным 
органом, что обеспечивает независимость 
и беспристрастность оценки. Основным 
результатом ее становятся конкретные ре-
комендации по устранению выявленных 
проблем. Конечно, такие рекомендации 
предусматривают: создание специальных 
планов реформирования процедур, совер-
шенствования систем внутреннего контр-
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оля и отчетности, улучшение качества ре-
гламентирующих документов, повышение 
прозрачности принятия решений и т.п. 
[6, P. 28]. Вместе с тем недостатком 
этой модели является сохранение таких 
элементов реальной организации вну-
тренних процедур, остаются закрытыми 
для внешнего контроля и оценки (иногда -  
в силу объективных факторов, иногда - че-
рез корпоративность, «круговую поруку» 
другие субъективные обстоятельства). 
Существование методологии МАРК и 
попытки ее осуществления в отдельных 
странах не является свидетельством ре-
шения проблемы, поскольку пока рано 
делать выводы об эффективности пред-
ложенной модели. Кроме того, тенденция 
к унификации методологии исследова-
ния коррупционных рисков сопровожда-
лась интенсивными попытками создания 
альтернативных подходов, имевших об-
щность концептуальных основ и целей, 
но использовали другие процедуры и 
методы оценки. В 2003 году в Нидерлан-
дах была введена методология «превен-
тивной самооценки коррупционной уяз-
вимости в публичной сфере», на основе 
которой государственные органы могли 
проводить оценку коррупционных рисков. 
Особенностью этой методологии было 
применение двух концептуально и про-
цедурно согласованных методов: анали-
за законодательства и проведения опро-
сов должностных лиц. Такая комбинация 
позволила выйти за пределы формаль-
ной оценки рисков как преимуществен-
но гипотетических моделей поведения 
(идеальных типов) и определить возмож-
ности реализации таких моделей в кон ¬ 
тексте конкретных ситуаций*. Эта мето-
дология была использована в нескольких 
европейских странах в качестве образца 
при создании собственных методик оцен-
ки коррупционных рисков, особенно в 

тех случаях, когда существовала потреб-
ность учесть реальную практику адми-
нистративной деятельности, а не только 
законодательные основы и управленчес-
кие (административные) регламенты. На-
пример, достаточно эффективной она ока-
залась в Эстонии, где в качестве пилотного 
проекта было проведено ее использования 
в правоохранительных органах [6, P. 23]. 

В нашем обзоре акцент был сделан 
на странах, ситуация в которых в значи-
тельной степени аналогична условиям 
современной Украины. Однако отсут-
ствуют основания для механического 
заимствования опыта этих стран из-за 
чувствительности методики к нюансам 
политико-правовой и социальной ситуа-
ции в стране. Более важным является то, 
что уже сегодня предметом исследова-
ния и научного обсуждения могут стать 
следующие проблемные вопросы в мето-
дологии оценки коррупционных рисков. 
Необходимо использовать стандартную 
процедуру экспертной деятельности как 
«оценочной деятельности специалиста», 
поскольку единоличный характер оцен-
ки оказывается коррупционно уязвимым 
и зависимым от внешних воздействий. 
Поэтому вызывает сомнения возможность 
адекватного моделирования таких рис-
ков в рамках традиционной для право-
вой сферы процедуры «моноекспертизы». 
Еще в проекте закона Украины «О кри-
минологической экспертизе проектов 
нормативных актов» было предусмотрено 
такой же подход, который на чисто пози-
тивистских началах резюмирует возмож-
ность получения «объективной истины» 
уже за счет отбора надлежащего эксперта 
(т.е. того, который имеет соответствую-
щую квалификацию, определенные зако-
ном сертификаты и т.п.) те установления 
ответственности за ненадлежащее испол-
нение такой деятельности. Но такая пре-
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зумпция может опровергаться не только 
реальной практикой заказных экспертных 
заключений в различных сферах теми 
аргументами, которые используются 
современными критиками методологии 
позитивизма в научном познании. Во-
первых, сама собой «научность познания» 
(следование методологическим и методи-
ческим канонам «науки») еще не гаран-
тирует получение объективного и прак-
тически полезного знания. В некоторых 
случаях самостоятельное значение может 
иметь личная заинтересованность (как ма-
териальная, так и нематериальная). Суще-
ствуют различия между теоретическими и 
практическими знаниями, которые имеют 
разные онтологии, различные модели ре-
альности. Соответственно, прямое при-
менение некоторых теоретических подхо-
дов оказывается не всегда обоснованным, 
поскольку сложные в методическом пла-
не процедуры оценки дают достаточно 
тривиальные результаты, иногда не совсем 
понятные для практических работников. 

Выводы. Подытоживая анализ практи-
ки разработки и внедрения методик оцен-
ки коррупционных рисков в некоторых 
европейских странах, можно определить 
общие выводы, которые могут быть 
использованы для разработки соответ-
ствующих методик в Украине.

1. Принципы и содержание методоло-
гии в значительной мере определяются 
степенью сформированности, системнос-
ти и целостности национальной анти-
коррупционной политики. Аморфность 
и противоречивость ситуации в Украине 
принадлежит к негативным факторам, 
поскольку существует риск возникнове-
ния в перспективе несоответствия меж-
ду принципами оценки коррупционных 
рисков на отраслевом уровне и на обще-
государственном. Однако это не может 
быть препятствием для подготовки такой 

отраслевой методики, поскольку ее от-
сутствие снижает эффективность других 
отраслевых превентивных механизмов. 

2. Основой отраслевой методики (ее 
концептуальной предпосылкой) долж-
на быть идентификация трех типов 
коррупционных рисков. Во-первых, 
стандартные риски коррупциогенности 
нормативно-правовой базы (например, 
нарушение баланса общественных инте-
ресов, коллизии, технико-юридические 
ошибки и т.д.), во-вторых, специфичес-
кие риски, обусловленные предметом 
правового регулирования, в-третьих, 
риски администрирования и организа-
ции текущей деятельности, которые не-
посредственно не связаны с существую-
щим законодательным регулированием 
соответствующей сферы, однако диффе-
ренцируются по сферам деятельности 
налоговых органов (например, форми-
рования кадрового корпуса, реализация 
контрольных полномочий, применение 
санкций и т.д.). 

3. Основные методами оценки рисков 
должны быть: а) анализ нормативно-пра-
вовой базы по специальной процедуре и 
на основе стандартных критериев и по-
казателей; б) опрос экспертов и персона-
ла соответствующих органов. Сочетание 
этих методов имеет обеспечить возмож-
ность гибкого реагирования на трансфор-
мации соответствующих коррупционных 
практик. 

4. Оцинка коррупционных рисков 
в законодательстве является базовым 
компонентом методики и предполага-
ет существование нескольких ступеней 
оценки: а) на уровне разработчиков про-
ектов нормативных актов (как форма-
лизованная самооценка); б) на уровне 
специализированных подразделений (как 
базовая официальная экспертиза перед 
принятием соответствующего акта); в) на 
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уровне общественной (неофициальной) 
экспертизы, которая обеспечивается суще-
ствованием прозрачной процедуры нормо-
проектирования и доступностью инфор-
мации для общественности; г) на уровне 
«контрольной экспертизы», которую, оче-
видно, в перспективе будет выполнять 
Министерство юстиции Украины. 

5. Методика должна быть ориентирова-
на на возможность выявления на ее осно-
ве коррупционных рисков разного типа и 
дифференцированных по структурным уров-
ням налоговой системы (территориальные 

управления, функциональные подразде-
ления по направлениям деятельности, 
отдельные органы или их структурные 
подразделения). Ввиду невозможности 
сплошной оценки ситуации в этих сферах, 
целесообразно исходить из применения та-
кой оценки в рамках определенных целевых 
отраслевых программ противодействия 
коррупции, которые ориентированы на ре-
шение приоритетных задач в этой сфере. 
Например, в сфере возмещения НДС, про-
ведения плановых проверок налогоплатель-
щиков и т.д.
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ПЕРСПЕКТИВИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПІДКУПУ УЧАСНИКІВ  
ТА ОРГАНІЗАТОРІВ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ В УКРАЇНІ

В статті здійснено теоретичне обґрунтування необхідності криміналізації в Україні підку-
пу учасників та організаторів спортивних змагань, а також розроблено відповідні рекомендації 
щодо вдосконалення кримінального законодавства України у цій сфері та визначено напрями 
підвищення його ефективності.

Ключові слова: криміналізація, соціальна обумовленість, суспільна небезпечність, фізична 
культура, спорт, учасник та організатор спортивних змагань.

В статье осуществлено теоретическое обоснование необходимости криминализации подку-
па судей и организаторов спортивных соревнований, а также разработаны соответствующие 
рекомендации по усовершенствованию уголовного законодательства Украины в этой сфере и 
определены основные направления повышения его эффективности.

Ключевые слова: криминализация, социальная обусловленность, общественная опас-
ность, физическая культура и спорт, участник и организатор спортивных соревнований.

In the article the theoretical justification for the criminalization of bribery of judges and organizers of 
sporting events, and to develop appropriate recommendations for improving the criminal legislation of 
Ukraine in the field and identify areas to improve its effectiveness.

Key words: criminalization, social conditioning, public danger, physical culture and sport, participant 
and organizer of sporting events

Одними із пріоритетних завдань су-
часної держави є формування здорової 
нації та належне забезпечення регулю-
вання різних сфер громадського життя, 
які повинні сприяти підвищенню рівня 
здоров’я, фізичного та духовного розви-
тку населення. Не останнє значення в цьо-
му відіграє така сфера як фізична куль-
тура та спорт. Важливості та значущості 
їй надають такі фактори як: економічна 
нестабільність, зниження життєвого рів-
ня населення, недоступність якісного 
медичного обслуговування, ослаблення 
функцій освіти і культури, що призвели 
до значного погіршення стану здоров’я і 
життєдіяльності населення країни. Окрім 
цього, сьогодення України характеризу-
ється корумпованістю майже всіх сфер 

життєдіяльності. Не є виключенням і 
сфера фізичної культури та спорту, яка 
привертає до себе увагу злочинців сво-
єю комерційною складовою. Слід зазна-
чити, що незважаючи на велику кількість 
у ЗМІ та мережі Інтернет інформації про 
корупційні прояви, що мають місце у на-
ціональному спорті, зареєстрованих в 
країні злочинів не було, що дає підстави 
вважати це наслідком значного ступеня їх 
латентності.

Також, слід зазначити, що комплексно-
го кримінально-правового дослідження 
проблем корупційних проявів у сучас-
ному спорті не проводилося. Зазначену 
та суміжні проблеми розглядали у сво-
їх працях вітчизняні та зарубіжні учені:  
Є. Стрельцов., Р. Аксьонова, В. Василинчук, 
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Д. Гребельський, І. Гуткіна, К.Єрмакова,  
А. Загорний, Г. Зуйков та багато інших до-
слідників. 

Метою статті є теоретичне обґрунту-
вання необхідності криміналізації підку-
пу учасників та організаторів спортивних 
змагань, а також розробка відповідних 
рекомендацій щодо вдосконалення кри-
мінального законодавства України у цій 
сфері та визначення напрямів підвищення 
його ефективності.

Завдання, що витікають з мети зміц-
нення правових засад громадського життя 
та забезпечення верховенства закону, ви-
магають щоб соціальні потреби норма-
тивного регулювання відповідали науково 
обґрунтованим та достовірним даним, які 
відображають якісні зміни економічного, 
політичного та соціально-психологічно-
го характеру. В цьому плані, виявляється 
необхідним дотримуватися соціологічних 
засобів пізнання, які, в свою чергу, дозво-
лять встановити соціальну обумовленість 
встановлення кримінальної відповідаль-
ності за злочини у сфері фізичної куль-
тури та спорту, структурно-логічному та 
функціональному аспектах [1, с. 14]. 

Слід зазначити, що самостійність на-
уки кримінального права, обумовлена на-
явністю власного предмета і методу, але 
при цьому, не передбачає її ізольованості 
від інших наук. Взаємозв’язок наукових 
галузей є необхідною умовою розвитку 
науки в цілому, і тому інтеграція наукових 
знань носить об’єктивний і закономірний 
характер.

Наука кримінального права не ста-
новить виключення: прагнення вчених 
сформувати найбільш повне і всебічне 
уявлення про явища кримінально-право-
вого характеру свідчить про безперерв-
ність процесу зближення, взаємного про-
никнення та співіснування кримінального 
права з іншими суміжними науками.

В результаті до теперішнього момен-
ту при проведенні наукових досліджень 
з проблем кримінального права стало 
традиційним використання комплексного 
підходу, заснованого на поєднанні різних 
наукових аспектів, не обмеженого, при 
цьому, рамками юридичної науки [2, с. 12]. 

Вихід кримінального права за межі суто 
правової науки пояснюється, по-перше, 
фактом існування соціологічної галузі 
людського знання – соціології. По-друге, 
тим, що будь-яке поняття, норма, інститут 
права в цілому, в тому числі і криміналь-
ного, в найбільш загальній, абстрактній, 
юридичній формі фіксують типові події, 
факти, що відбулися і відбуваються в жит-
ті. Використання наукою кримінального 
права суто соціологічних методів дослі-
дження дозволяє їй на рівних із соціоло-
гією з’ясувати генезис, місце та соціальні 
функції того чи іншого суспільного явища 
[3, с. 39]. 

Отже, норми права, як результат право-
творчої діяльності, мають об’єктивні при-
чини свого народження і щоб зрозуміти їх 
зміст необхідно пізнати соціальні процеси 
та закономірності, які лежать в основі сус-
пільних відносин. 

Розглядаючи висловлені науковцями 
пропозиції, найважливішим чинником 
криміналізації є суспільну небезпечність 
діяння [4].   

Суспільна небезпека - найважливіша 
ознака злочину, що розкриває зміст зло-
чину та показує, які діяння держава ви-
знає злочинами. Іншими словами, сус-
пільна небезпека діяння полягає в тому, 
що вона заподіює або створює загрозу 
заподіяння певної шкоди суспільним від-
носинам [5, с. 78].

В теорії кримінального права загально-
визнаним стає положення, згідно з яким 
суспільна небезпека - об’єктивна кате-
горія, пізнати і усвідомити сутність якої 
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можна вході аналізу ознак, що лежать в 
реальній дійсності.

Зазначимо, що більшість науковців роз-
глядають суспільну небезпеку як найголо-
внішу [6, с. 106; 7, с. 57], а окремі вчені 
взагалі вважають єдиною підставою кримі-
налізації [8, с. 179-180]. При цьому науков-
ці підкреслюють, що суспільна небезпека 
діяння вказує на той вихідний пункт руху 
пізнання, від якого воно повинно відштов-
хуватися при дослідженні обґрунтованості 
криміналізації діяння [9, с. 217]. Для того, 
щоб криміналізувати діяння, необхідно 
визначити, що ступінь його суспільної не-
безпечності настільки велика, що воно не 
може розглядатись як проступок або адмі-
ністративне правопорушення, а повинно 
тягнути саме застосування кримінально-
правових заходів [10, с. 70]. Наведене пра-
вило є цілком прийнятним для визначення 
суспільної небезпечності підкупу суддів та 
організаторів спортивних змагань.

Слід зазначити, що суспільна небезпе-
ка являє собою зафіксовану в законі оці-
нювальну інтерпретацію законодавцем 
соціальної шкідливості діяння [11, с. 22]. 
При цьому соціальна шкідливість – це ха-
рактеристика прямих негативних наслід-
ків злочину [12, с. 58].

Отже, для визначення наявності сус-
пільної небезпеки, як основної підстави 
криміналізації підкупу учасників та орга-
нізаторів спортивних змагань необхідно 
визначити, якими саме соціально шкідли-
вими наслідками характеризується дане 
діяння.

Злочинність у сфері  фізичної культу-
ри – гостра соціальна проблема, яка прямо 
або опосередковано зачипає різноманітні 
сторони життєдіяльності суспільства та 
викликає «цепну реакцію», яка є комплек-
сом взаємопов’язаних наслідків соціаль-
но-економічного, соціально-політичного 
та морального характеру.

Зміст соціально-економічних наслідків 
даного злочину полягає в тому, що його 
вчинення заподіює або створює реальну 
загрозу заподіяння  шкоди суспільним від-
носинам у даній сфері. Насправді, сьогод-
ні спорт вищих досягнень трансформува-
вався в індустрію реклами та бізнесу, які 
за своїми прибутками не поступаються 
іншим різновидам підприємницької діяль-
ності. Середня зарплата спортсмена про-
фесіонала в різних країнах складає від 500 
до 1,5 млн. доларів [13, с.11]. Подібна тен-
денція спостерігається і у вітчизняному 
спорті, так в рейтинг найбільш оплачува-
них футболістів України  за 2012 рік  попа-
ли Андрій Воронін річний прибуток якого 
склав 3,5 млн. доларів, Андрій Шевченко 
річний прибуток якого склав 3 млн. дола-
рів та 3 місце посів Дмитро Чигринський 
річний прибуток, якого склав 2,7 млн. до-
ларів [14].

Про опосередкований вплив  спорту на 
економічні відносини у суспільстві вказує 
і С.В Кузьмін, зазначаючи, що суттєвий 
прибуток в цій сфері приносять розпо-
всюдження спортивних лотерей, тоталіза-
торів, в яких за оцінками американських 
фахівців обертаються достатньо солідні 
гроші, сума яких складає від 80 до 120 
млдр. доларів [15, с. 23 ]. 

Вищезазначене свідчить про очевид-
ну економічну значимість сфери фізичної 
культури та спорту, що приваблює увагу 
осіб схильних до девіантної поведінки. 
Саме ця обставина, слугує однією з при-
чин державного захисту такої діяльності 
від неправомірного втручання шляхом 
притягнення винних осіб до кримінальної 
відповідальності, зокрема учасників та 
організаторів спортивних змагань.

Соціально-політичні наслідки поляга-
ють у згубному впливі підкупу учасни-
ків та організаторів спортивних змагань 
на авторитет держави як при побудові 
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внутрішньої політики, так  і здійсненні її 
зовнішнього курсу розвитку. При цьому, 
слід звернути увагу на те, що ведуча роль 
у кримінально-правовій політиці держави 
належить правотворчій діяльності, оскіль-
ки встановлення кола діянь, що належать 
до злочинів є одним із основних способів 
впливу на злочинність.

Насьгодні можна канстатувати, що 
регулювання сфери фізичної культури 
та спорту різними галузями права недо-
сконале, оскільки не враховує у повному 
обсязі його комерційну сутність та інші 
сучасні тенденції розвитку. Правове регу-
лювання даної сфери суспільних відносин 
має безсистемний характер, що перещко-
джає правоохоронним органам своєчасно 
реагувати на суспільно небезпечні діяння 
у сфері фізичної культури та спорту, зо-
крема і протидіяти корупційним проявам 
в даній сфері. У зв’язку з цим, виникає 
необхідність реформування законодавства 
і вироблення найбільш ефективних форм 
боротьби з суспільно-небезпечними діян-
нями у цій сфері. 

Слід зазначити, що хоча з моменту на-
буття Україною незалежності минуло вже 
доволі багато років, проте в нашій країні 
незмінними залишаються окремі негатив-
ні прояви функціонування системи управ-
ління фізичної культури та спорту, що 
збереглися з радянських часів. Це – авто-
ритаризм у відносинах тренер-спортсмен, 
укорінення безвідповідальності тренер-
ського та медичного персоналу, деклара-
тивність більшості правових норм тощо. 
Вітчизняний законодавець, хоча й приді-
ляє увагу питанням кримінально-правової 
охорони суспільних відносин у зазначеній 
сфері, шляхом встановлення загальних 
норм, які передбачають відповідальність 
за злочини у сфері службової та професій-
ної діяльності, але, які  нажаль, не врахо-
вують  всієї специфіки даного злочину, що 

є перешкодою у притягненні винних осіб 
до кримінальної відповідальності. Отже, 
KK України в теперішній час поки що не 
дозволяє забезпечити протидію названим 
суспільно-небезпечним діянням, які вже 
до речі відомі в світі та знайшли відобра-
ження у кримінальному законодавстві ін-
ших країн світу, зокрема в Росії [16]. 

Спеціалізація цієї сфери її корпоратив-
ність призвели до того, що відповідаль-
ність в даній сфері носить переважно дис-
циплінарний характер. Зокрема, за грубі 
порушення правил спортсменів дисква-
ліфікують від виступів, за незаконні рі-
шення суддів, останніх  тимчасово відсто-
роняють  від виконання обов’язків, тощо  
[17, с. 3]. Крім того, їх більшість не під-
лягає офіційному оприлюдненню.  

Ми вважаємо, що не всі умови вчинен-
ня злочинів у сфері фізичної культури та 
спорту можна усунути без застосування 
кримінального закону. Так, адміністра-
тивні та дисциплінарні засоби протидії не 
здатні ефективно протистояти незаконним 
проявам у закритих корпоративних сис-
темах, якими є сфера фізичної культури 
та спорту. Такі системи реагують саме 
на резонансні втручання, коли за справу 
беруться засоби масової інформації, про-
куратура, ОВС та суд. Такі заходи тим 
більше не здатні ефективно вплинути на 
свідомість правопорушника для поперед-
ження вчинення ним подібних діянь у 
майбутньому. Ці заходи в закритих кор-
поративних системах взагалі серйозно не 
сприймаються. А використання цивільно-
правових заходів не здатне досягти мети 
відновлення порушених прав потерпілих, 
оскільки шкода, що заподіюється життю 
та здоров’ю подекуди має не відновлю-
вальний характер. До того ж цивільно-
правова відповідальність не здатна чинити 
каральний вплив на порушника. За таких 
умов застосування кримінально-правових 
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заходів виявляється найбільш адекватною 
мірою для захисту прав осіб та покарання 
винних.

Окрім цього, вчинення злочинів в даній 
сфері суттєво підриває авторитет та імідж 
України на міжнародному рівні. Зокрема 
колишній Президент США Д. Кенеді ска-
зав: «Престиж нації по-справжньому ви-
значає дві речі? Політ на Луну та золоті 
Олімпійські медалі» [18, с. 57].  Помітни-
ми для міжнародної громадськості є фак-
ти корупційних проявів, що мають місце 
у вітчизняному спорті. Зокрема, найбільш 
яскравим прикладом цього є дискваліфі-
кація Харківського Металіста від виступу 
у Лізі чемпіонів з причини доведеності 
УЕФА факту договірного матчу, що від-
бувся у 2010 році між цією командою та 
Карпатами Львів [19].   

Закон про кримінальну відповідальність 
повинен мати не тільки політичне та еконо-
мічне, але й моральне обґрунтування. 

В літературі справедливо відокрем-
люють окремий вид соціальних чинників 
встановлення кримінальної відповідаль-
ності за конкретний злочин, а саме від-
повідність кримінально-правових норм 
та поглядам та моралі суспільства. Еко-
номічне життя суспільства, його право-
ві засади, соціальна сфера, ідеологія та 
політика не можуть бути «вільними» від 
моралі [20, с. 235].

Фізичне виховання як і спорт тісно 
пов’язане з такими напрямками вихован-
ня як: розумовим, етичним, трудовим, ес-
тетичним, отже виконує значний вплив на 
розвиток людини, що ним займається, в 
суспільстві та товаристві. Це пояснюється 
цілим рядом причин. По-перше, єдністю 
мети всіх видів виховання та діалектикою 
самого виховного процесу, у ході якого 
зайняті не окремі сторони особистості, а 
особистість у цілому. По-друге, наявніс-
тю спільної основи, на якій розгортається 

виховання, а саме діяльності [21, с. 12]. 
Отже, в процесі заняття спортом відбу-
вається етичний розвиток тих хто займа-
ється. Він спрямований на формування у 
людини соціально-цінностних якостей, 
які визначають її ставлення до інших лю-
дей, до суспільства, до себе і в сукупності 
представляють те, що прийнято називати 
етичною вихованістю. Ця характеристи-
ка – основна у визначенні особистості. Її 
зміст зумовлений нормами моралі, паную-
чої у суспільстві.

Заняття спортом розгортаються на фоні 
спілкування, у колективі, під керівни-
цтвом вчителя. Саме спілкування є най-
вагомішим фактором формування етич-
них якостей тих, що займаються. З самого 
початку занять спортом вони починають 
усвідомлювати причетність до колективу і 
відповідно до правил і розпоряджень, на-
вчаються керувати своїми діями, співвід-
носити їх із діями інших. Так, зміцнюєть-
ся воля, виховується дисциплінованість, 
формується звичка до дотримання норм 
етичної поведінки [22, с. 110]. 

Серед основних причин, що негативно 
впливають на дотримання моральності в 
спорті, можна виділити політизацію, ко-
мерціалізацію, професіоналізацію. Вони 
провокують зокрема випадки корупції в 
олімпійському русі, агресію, нечесну гру 
і т.п. 

Отже, особи, які займаються вихован-
ням та навчанням, повинні бути для них 
еталоном морального виховання. Дові-
ряючи таким особам функцію виховання, 
держава має право вимагати від них здій-
снювати свої функцій, згідно з мораль-
ними принципами суспільства. Ці особи 
є для спортсменів та фізкультурників не 
просто громадянами, сусідами, а пред-
ставниками державних і суспільних орга-
нізацій та в цій якості повинні користува-
тися підвищеним авторитетом. 
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Слід зазначити, що в нашій країні ме-
тою дотримання етичних норм поведінки 
в спортивній діяльності Національний 
олімпійський комітет України розробив 
Кодекс честі олімпійця України. Даний 
документ був створений з урахуванням 
норм і вимог Конституції України, зако-
нів, що діють у сферах освіти, фізичної 
культури і спорту, положень Олімпійської 
хартії, Етичного кодексу МОК, антидопін-
гового кодексу. Норми і вимоги цього Ко-
дексу спрямовані на формування гармо-
нійно розвиненої особистості з глибокими 
морально-етичними поглядами. 

Відтак, комплексний аналіз чинників, 
що характеризують соціальну шкідливість 
підкупу учасників та організаторів спор-
тивних змагань, свідчить про те, що його 

криміналізація є закономірним та соці-
ально зумовленим кроком. Зазначене яви-
ще має доволі високий рівень (характер і 
ступінь) суспільної небезпечності, існує в 
умовах, які неможливо усунути без засто-
сування кримінальної відповідальності, 
та є суттєвим порушенням прав людини 
й суспільної моралі. Таким чином, зазна-
чене дозволяє погодитись з доцільністю й 
своєчасністю введення до кримінального 
законодавства положень про відповідаль-
ність за з підкуп учасників та організато-
рів спортивних змагань та розташування 
відповідної статті за порядковим номером 
368-5 у розділі ХVII «Злочини у сфері 
службової діяльності та професійної ді-
яльності, пов’язаної з наданням публічних 
послуг». 
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ПОНЯТТЯ «СУДОВА ПРАКТИКА»: 
ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ

У статті досліджено категорії «практика», «судова практика», з’ясовано їх ознаки та запро-
поновано розуміння змісту поняття «судова практика», яке відповідало б кримінальному праву.

Ключові слова: суд, практика, судова практика, тлумачення, правові позиції.

В статье исследованы категории «практика», «судебная практика», выяснено их признаки и 
предложено понимание содержания понятия «судебная практика», которое отвечало бы уголов-
ному праву.

Ключевые слова: суд, практика, судебная практика, толкование, правовые позиции.

The article considers the category of «practice», «court practice», found their signs and suggests 
understanding of what constitutes a «court practice» which would be consistent with criminal law.

Key words: court, practice, court practice, interpretation, legal position.

Актуальність дослідження. Процеси, 
які відбуваються у розвитку суспільства 
накладають свій відбиток на переосмис-
лення ролі та місця судової практики у 
кримінальному праві України. Відсутність 
єдиного розуміння складових поняття су-
дової практики призводить до неодноз-
начності у підходах щодо встановлення 
її значення. Тому, коли ми говоримо про 
реалізацію практики Європейського суду 
з прав людини (далі – ЄСПЛ) у криміналь-
ному праві маємо уточнити йдеться про 
реалізацію діяльності чи результатів ді-
яльності.

Аналіз останніх досліджень з цієї теми 
показав, що дослідженням поняття «судо-
ва практика» займаються переважно тео-
ретики права (Б.В. Малишев [16, с. 191], 
Д.Ю. Хорошковська [27, с. 23-24] та інші), 
при цьому їхня увага зосереджена на її 
складових: судова діяльність, результати 
такої діяльності. У доктрині криміналь-
ного права, на жаль, не було розглянуто 
належним чином питання поняття судової 
практики.

Метою статті є встановлення змісту 
поняття «судова практика» у криміналь-
но-правовому аспекті за допомогою звер-
нення до філософських джерел. Згідно 
з метою поставлені наступні завдання: 
дослідити поняття категорії «практика», 
«судова практика», з’ясувати їх ключові 
ознаки; запропонувати розуміння змісту 
поняття судової практики, яке відповідало 
б кримінальному праву.

Виклад основного матеріалу. Пред-
ставник риторичного підходу в загальній 
теорії аргументації Х. Перельман у якості 
ідеалу практичної діяльності людини роз-
глядав судову практику [8, с. 27], що є ціл-
ком обґрунтованим. 

Як відомо, категорія «практика» широ-
ко використовується у філософії і є одним 
із ключових її понять. Саме слово «прак-
тика» походить від грецького «праксис», 
що в перекладі означає діяння, активність, 
діяльність [26, с. 187]. Результати дослі-
дження С.В. Шепелюк дозволяють ствер-
джувати, що давні греки (зокрема Сократ, 
Платон, Аристотель) розуміли практику як 
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людську активність, діяльність, спрямова-
ну на відповідну мету, на відшукування 
істини заради неї самої [28, с. 80]. Наведе-
не формулювання дає широкі можливості 
для інтерпретаторів, які, виходячи зі свого 
сприйняття, можуть надавати власне ро-
зуміння даної категорії, то розширюючи її 
зміст, то звужуючи.

У словниках з філософії практику ви-
значають як: а) цілеспрямовану предмет-
ну діяльність людини щодо перетворення 
світу [23]; б) матеріальну, чуттєво-пред-
метну, цілеспрямовану діяльність люди-
ни, основний зміст якої полягає в освоєн-
ні і перетворенні природних і соціальних 
об’єктів. Практика складає всезагальну 
основу, рушійну силу розвитку людського 
суспільства і пізнання [22]. 

У тлумачному словнику української 
мови «практика» (у філософському розу-
мінні) розглядається як вся діяльність лю-
дей, спрямована на перетворення матері-
ального світу (на створення матеріальних 
і духовних благ, необхідних умов існуван-
ня суспільства, втілення в життя ідей, пла-
нів, намірів); досвід [17, с. 662-663].

С.В. Шепелюк звертає увагу, що понят-
тя «практика» не має однозначного тлума-
чення у філософії. У вузькому розумінні 
практика зводиться до експерименту, що 
є недостатнім, бо людська практика – це 
не лише експеримент; у широкому – як ці-
лісна система діяльності людини, досвід 
усього людства. У такому контексті в по-
няття «практика» включається як наукова 
діяльність, так і матеріально-виробнича, 
соціальна, політична, революційна тощо, 
тобто вся предметна, цілепокладаюча ді-
яльність людини, що має своїм змістом 
освоєння нею природних та соціальних 
об’єктів [28, с. 80].

У підручнику з філософії за ред. І.Ф. На-
дольного «практику» визначають як діяль-
ність, за допомогою якої людина змінює, 

перетворює світ; як дії (свідомі, доцільні, 
цілеспрямовані) та такі, що наділені пред-
метною, матеріальною визначеністю; як 
сукупну діяльність людства, всього його 
досвіду у процесі історичного розвитку 
(практична діяльність характеризується 
наступним: суспільний характер; цілісна 
система дій; виступає як спосіб суспіль-
ного буття людини та специфічна форма 
його самоутвердження у світі); як «матері-
альну, чуттєво-предметну, цілепокладаю-
чу діяльність людини, яка включає в себе 
освоєння та перетворення природних та 
соціальних об’єктів і становить загальну 
основу, рушійну силу розвитку людського 
суспільства і пізнання; чуттєво-предметну 
форму життєдіяльності суспільно розви-
нутої людини з освоєння природної і со-
ціальної дійсності, а також специфічний 
спосіб відношення людини до світу та її 
буття в цьому світі» [26, с. 187-188].

«Практику» визначають й у якості кри-
терію істинності [6, с. 43-44]. Ю.М. Бі-
лодід зазначає, що практика є критерієм, 
який дозволяє оцінити знання як істину, 
а також, визначаючи практику як сукуп-
ність творчої, виробничої, пізнавальної, 
суспільно-політичної та інших соціально 
значимих видів діяльності людини, які 
забезпечують функціонування і прогрес 
суспільства [2].

Л.В. Губерський наголошує, що в ре-
зультаті практики взаємодії людини і світу 
породжується віртуальна реальність, яка, 
у філософському розумінні, є своєрідним 
моментом існування об’єктивної реаль-
ності у вигляді ідеології [5, с.6]. Це цілком 
виправдано, оскільки, як зазначає М.В. 
Людвиченко, суспільна практика висту-
пає як джерело походження ідей, погля-
дів, емоцій, настроїв. З іншого боку, у разі 
заперечення практикою поглядів, теорій, 
ідей вони витісняються зі сфери суспільної 
свідомості. Таким чином, рівень розвитку 
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практики визначає і глибину проникнення 
ідей у дійсність. Людина в процесі соці-
алізації, залучаючись до суспільного бут-
тя, засвоює певні поняття, систему знань, 
певний спосіб та засіб мислення [14, с. 
75]. Практика виступає опосередкованою 
ланкою між законами об’єктивного світу 
й законами мислення, обумовлюючи їх то-
тожність за змістом [29, с. 155-158]. 

Розмірковуючи над практичною філо-
софською діяльністю, О. Бреніфер вказує, 
що вона веде до порівняння теорії з іншим 
(матеріальним). Це розглядається як по-
рівняння однієї позиції стосовно певної 
проблеми з іншою. Йдеться про думку 
у формі роздвоєння, діалогу з самим со-
бою, з чимось іншим, з істиною, світом  
[3, с. 106]. Фактично у процесі осмислення 
того, що відбувається навколо, змінюється 
і свідомість суб’єкта, який щось пізнає.

Філософи наголошують, що теорія і 
практика завжди єдині. Обумовлено це 
тим, що вони є сторонами пізнання, які 
між собою взаємодіють, взаємовплива-
ють і є діалектично пов’язаними проти-
лежностями, що перебувають як у стані 
відповідності та гармонії, так і дисгар-
монії, конфлікту, конфронтації тощо  
[29, с. 154-155]. За таких умов чітко про-
слідковується основна ідея, за якої не 
лише суб’єкт впливає на об’єкт, а й об’єкт, 
здійснюючи опір, призводить до змін у са-
мому суб’єкті. 

С.А. Сидоренко, розглядаючи теорію 
та практику, вказує, що поки теорія не 
фальсифікована, людина керується нею 
на практиці, фальсифікуючи її. Тобто, з 
цього випливає, що помилки виникають 
обов’язково, неминуче. Процес їх виправ-
лення призводить до розвитку пізнання, і 
відповідно, практики [21, с. 45].

П. Бурдьє розглядає практику як певну 
структурованість, в якій людина засвоює 
схеми сприйняття реальності, певні оцін-

ки та способи дії [4, с. 90]. Виходячи із 
такого формулювання, очевидним є те, що 
практика повинна нести якусь користь для 
людини – позитивну або негативну. Все це 
охоплюється поняттям досвід, який мож-
на отримати лише у результаті діяльності.

Отже, узагальнюючи наведене вище, 
можемо виділити наступні ознаки практи-
ки у філософському розумінні: може роз-
глядатись як діяльність (активність) як у 
окремому випадку, так і становити собою 
цілісну сукупність різних дій суб’єкта 
(суб’єктів); об’єктом такої діяльності ви-
ступають будь-які явища, процеси сус-
пільного життя; наявність мети такої ді-
яльності (зокрема, вивчення певних явищ, 
пошук істини, об’єктивних даних тощо ); 
наявність результату (наприклад, досвід, 
отримані знання, заперечення певних ідей, 
встановлення істини, зміна усталених по-
глядів, перетворення свідомості суб’єкта 
такої діяльності тощо).

У доктрині кримінального права не 
приділяється значної уваги визначенню 
поняття «судова практика». У більшості 
випадків вчені при розгляді питань про 
джерела кримінального права обходять-
ся лише згадкою про судову практику, не 
розкриваючи, що саме вони розуміють 
під останньою. Зазвичай розробкою цього 
питання займаються теоретики права. І як 
довкола будь-якого теоретичного понят-
тя, стосовно визначення терміну «судова 
практика» точаться дискусії.

На думку Д.Ю. Хорошковської, визна-
чення судової практики, які наводять різні 
автори, мають право на існування, оскіль-
ки вони не суперечать одне одному, а відо-
бражають різні сторони одного поняття –  
судової практики [27, с. 23-24].

Б.В. Малишев, погоджуючись з  
Є.В. Назаренком [16, с. 23], наголосив на 
тому, що судова практика вітчизняною 
наукою сприймається не інакше, як ви-
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раз єдиної позиції суддів, яка є «проявом 
усталеної колективної правосвідомості» 
[15, с. 23].

Розглядаючи окреслене питання, не-
можливо не врахувати історичні особли-
вості минулого. За словами Н.В. Нора, 
українській правовій системі у спадщину 
дісталась офіційна радянська доктрина, 
яка негативно ставилась до судової прак-
тики як джерела права. У ті часи практи-
ка ототожнювалась лише з постановами 
Пленуму Верховного Суду СРСР та пле-
нумів верховних судів союзних республік  
[18, с. 257]. Слід нагадати, що таке ото-
тожнення мало місце лише у свідомості 
правозастосувачів (суто на побутовому 
рівні), оскільки легального закріплення 
такі положення не отримали.

Радянська юридична доктрина не ви-
знавала в якості джерел права рішення су-
дів, у тому числі, судів найвищих інстанцій 
(ці рішення не вважались обов’язковими 
для інших судів при розгляді ними анало-
гічних справ). Особливості радянського 
права не допускали можливості розгля-
ду прецеденту як способу встановлення 
норм права, що вважалось виявом суво-
рого здійснення принципу соціалістичної 
законності [19, с. 310]. Фактично склада-
лась наступна ситуація – судова практика 
існувала, її всі знали, але офіційне вико-
ристання її здобутків не допускалось.

Теоретик права С.С. Алєксєєв визначав 
практику як суму судових актів чи актів 
іншого правозастосовчого органу, при-
йнятих у результаті застосування права у 
конкретній життєвій ситуації [1, с. 350]. 
Але перед цим зробив суттєве уточнення: 
необхідно розрізняти практику як резуль-
тат діяльності і практику як конкретну 
організаторську діяльність у сфері права. 
Перша – це сфера фактичного життя пра-
ва, основа наукового пізнання, що надає 
йому сенс і цінність; друга – один із спе-

цифічних правових феноменів, що вклю-
чає правове регулювання. Саме результат 
організаторської діяльності в галузі пра-
ва і розуміється під словом «практика» 
[1, с. 341]. 

У фундаментальній колективній праці 
«Судова практика в радянській правовій 
системі» (1975 р.) С.Н. Братусь і А.Б. Вен-
геров дійшли висновків: «судова практика 
як підсумок судової діяльності є результа-
том тлумачення норм права в процесі їх 
застосування судом при вирішенні кон-
кретних справ. Ці результати розкривають 
і поглиблюють зміст норми, що застосо-
вується, конкретизують її в формі певних 
положень своєрідного нормативного ха-
рактеру – правоположень»; «судова прак-
тика є єдністю: а) того виду судової діяль-
ності із застосування правових норм, який 
пов’язаний з творенням правоположень 
на основі розкриття змісту і норм, що за-
стосовуються, а в необхідних випадках їх 
конкретизації і деталізації; б) специфіч-
ного результату, підсумку такої діяльності 
(самих правоположень)» [24, c. 16]. 

На сьогодні це визначення сприймаєть-
ся науковцями неоднозначно. Зокрема, Б.В. 
Малишев зазначає, що методологічно не-
доцільно включати в нього таку складову, 
як діяльність суду, та підтримує позицію, 
висловлену С.С. Алєксєєвим [15, с. 185].

У свою чергу, Д.Ю. Хорошковська 
схвально оцінює позицію С.Н. Братуся і 
А.Б. Венгерова. За її власним визначен-
ням, судова практика – «це взаємоєдність 
діяльності судів і результатів цієї діяль-
ності, виражених у нових правоположен-
нях, вироблених судовою владою та закрі-
плених у рішеннях із конкретних справ і/
чи в актах зі сукупності однотипних кон-
кретних судових справ» [27, с. 30]. 

Дискусію можна було б продовжувати 
і далі, однак виникає питання: йдучи та-
ким шляхом, чи можливо знайти істину? 
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Досить сумнівно, оскільки нас цікавить не 
просто визначення поняття судової прак-
тики, а з’ясування її суті та змісту (звер-
нення до першооснови), та які її складові 
компоненти становлять цінність для кри-
мінального права як науки та галузі права.

Судова діяльність належить до юри-
дичної практики. Остання, за слова-
ми С.С. Алєксєєва, представляє собою 
об’єктивований досвід індивідуально-
правової діяльності компетентних органів 
(судів, інших органів, що застосовують 
право) та формується у результаті засто-
сування права при вирішенні юридичних 
справ [1, с. 340-341]. За такого підходу чіт-
ко видно, що під словом «досвід» розумі-
ється отриманий результат.

Багатогранний характер діяльності 
суб’єктів у правовій сфері дозволяє здій-
снювати її поділ за різними критеріями. 
Зокрема, за суб’єктним складом виділя-
ють діяльність (практику): судову, законо-
давчу, нотаріальну, прокурорську, слідчу, 
адвокатську тощо; за інтелектуальною 
складовою: реєстраційну, консультативну, 
комунікативну, пізнавальну, наукову, а та-
кож, розробку та прийняття нормативно-
правових актів. Цей перелік можна було 
б продовжувати, оскільки все це обумов-
люється багатогранним характером діяль-
ності суб’єктів у правовій сфері.

Якщо взяти до уваги конкретну сферу, 
як-от науки кримінально-правового ци-
клу, то тут можна виділити наступні види 
діяльності: кваліфікація кримінально-ка-
раних діянь, призначення покарання, по-
передження злочинів, протидія і боротьба 
зі злочинністю, виконання покарань тощо.

За переконаннями П.С. Матишевсько-
го, у процесі судового розгляду кримі-
нальних справ відбувається судове тлу-
мачення кримінального закону і саме тоді 
суд будь-якого рівня застосовує по кожній 
справі певні кримінально-правові норми, 

з’ясувавши їх зміст та відповідність Кон-
ституції України [8, с. 39].

Що ж собою представляє тлумачення 
і що воно дає для кримінального права? 
Узагальнення підходів науковців до ро-
зуміння тлумачення закону, в тому числі 
і кримінального, свідчить про одностай-
ність їх поглядів. Відмінності, що наявні 
у формулюваннях визначень тлумачення, 
зумовлені використанням авторами різних 
словесних конструкцій, проте зміст са-
мого поняття не змінюється. Тлумачення 
розглядають як: розумову інтелектуаль-
ну діяльність суб’єкта, пов’язану зі вста-
новленням їх точного значення (змісту)  
[20, с. 277]; з’ясування та визначення зміс-
ту правової норми, тобто волі законодав-
ця, відображеної у прийнятому ним законі 
[13, с. 21]; діяльність державних органів, 
недержавних організацій, окремих осіб по 
з’ясуванню і роз’ясненню змісту правових 
норм, закладених у них законодавцем, дій-
сного змісту правових положень, що в них 
знаходиться (приписів, визначень) з ме-
тою їх правильної реалізації і підвищен-
ня ефективності правового регулювання 
суспільних відносин [19, с. 371-372]; ді-
яльність, спрямована на усвідомлення і 
пояснення значення та змісту обов’язкової 
волі суспільства, вираженої в нормах пра-
ва [20, с. 277-278]; як процес аналізу пра-
вової інформації [19, с. 372] тощо.

До ключових особливостей тлумачен-
ня вчені відносять те, що: воно не може 
бути довільним та виходити за межі волі 
законодавця, вираженої в тексті закону  
[9, с. 44]; не містить та не повинне місти-
ти самостійних норм права, встановлює 
зміст і сферу дії акта, що тлумачиться, 
права та обов’язки суб’єктів права, вказує 
на те, як зміна умов і поява нових фактів 
впливають на застосування норми права; 
у зв’язку зі скасуванням (зміною) акту, 
що тлумачиться скасовується (змінюєть-
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ся) нормативне тлумачення [20, с. 278]. У 
свою чергу, тлумачення поєднує у собі як 
з’ясування (розкриття значення юридич-
них норм «для себе»), так і роз’яснення 
(розкриття значення юридичних норм 
«для інших») [20, с. 279].

Науковці стверджують, що основни-
ми причинами тлумачення є: необхідність 
з’ясування волі законодавця, усвідомлення 
змісту закону, потреба у точному поясненні 
термінів, що вживаються у ньому, у пошуку 
належного правового рішення для конкрет-
ного випадку [12, с. 27]; недоліки закону 
(нечіткість, невизначеність, багатозначність 
використовуваних у законі термінів і тер-
мінологічних зворотів) [25, с. 92]; неодноз-
начність сприйняття кримінально-право-
вих норм [10, с. 32]; абстрактність норм та 
невідповідність фактичним обставинам, 
невизначеність норм, наявність оціночних 
понять (зокрема, таких як «тяжкі наслідки», 
«малозначні діяння» тощо), а також визна-
чень, для розуміння яких необхідні спеці-
альні знання, недоліки формулювання зміс-
ту правової норми [20, с. 277-278]; має місце 
при здійсненні юридично значимих дій [19, 
с. 372]; для належного правового рішення у 
конкретному випадку [11, с. 72] тощо.

Хоча в літературі і наголошується, що 
тлумачення здійснюється для правильно-
го і однакового розуміння та застосування 
[20, с. 284], проте варто погодитись, що 
тлумачення юридичних норм як інтелек-
туальна діяльність виходить за межі за-
стосування права. Воно є необхідним у 
процесі правотворчості тому, що впрова-
дження нових правових приписів немож-
ливе без їх змістовного співставлення з 
діючими [19, с. 372].

Процес судового тлумачення можна 
проілюструвати наступним чином: суддя 
(суб’єкт), з одного боку, розглядає кримі-
нальну справу (об’єкт), а з іншого – з’ясовує 
для себе зміст конкретної кримінально-

правової норми (об’єкт) на відповідність 
обставинам справи. Щоб вирішити таку 
справу, він повинен застосувати відповідну 
кримінально-правову норму (норми). Од-
нак, коли таке застосування є неможливим 
та пов’язано з потребою з’ясування змісту 
відповідної норми, він, долаючи перешко-
ди (обумовлені, зокрема, необхідністю роз-
криття окремих ознак складу злочину; наяв-
ністю оціночних понять; неоднозначністю 
у питаннях кримінально-правової кваліфі-
кації чи призначення покарання; недоско-
налістю кримінально-правової норми) та 
здійснюючи тлумачення та конкретизацію, 
здійснює вплив на їх змістовне наповнення. 
У результаті вирішення справи змін зазнає 
як сама правосвідомість судді, так і створю-
ється відповідна правова позиція.

Отже, наведені нами раніше позиції 
свідчать, що практика – це і діяльність 
певних суб’єктів, і результати такої діяль-
ності (зокрема, такий підхід цілком відпо-
відає визначенню, наведеному С.Н. Брату-
сем [24, с. 16], А.Б. Венгеровим [24, с. 16],  
Д.Ю. Хорошковською [27, с. 23-24]). Зо-
крема, це дозволяє виділити наступні 
ознаки судової практики: 1) як діяльності:  
а) об’єкт – відносини щодо вирішення про-
цесуальних моментів вирішення справи; 
б) суб’єкт – не лише професійні судді, а й 
працівники апарату суду; в) результат – ви-
рішення процесуальних питань; 2) як ре-
зультатів такої діяльності: а) об’єкт – кон-
кретна судова справа, а також відповідна 
норма, яка підлягає тлумаченню у процесі 
її застосування; б) мета – вирішення такої 
справи; б) суб’єктом виступає виключно 
професійний суддя (судді); в) результа-
том може бути: 1) вирішення справи, що 
дістає своє вираження у судових актах;  
2) у деяких випадках – формування правової 
позиції, висловленої у процесі тлумачення 
норми та зміна правосвідомості судді у про-
цесі такої діяльності.
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Очевидно, що при дослідженні судової 
практики у контексті кримінального права 
включати у це поняття таку його складову 
як «діяльність суду» недоцільно, виходячи 
з самої природи кримінального права, яке 
є матеріальним. Включення у криміналь-
но-правове поняття «судова практика» 
такої характеристики, як діяльність, при-
звело б до того, що в матерію криміналь-
ного права включалась, наприклад, діяль-
ність суб’єктів по підготовці кримінальної 
справи до розгляду, оформленню проце-
суальних документів, підготовці проектів 
рішень, їх прийняттю, написанню обви-
нувальних чи виправдовувальних промов 
тощо (тобто, вся діяльність з вирішення 
процесуальних питань), а також практика 
як закріплення теоретичних знань, набу-
тих студентами під час навчального про-
цесу у юридичних вузах (яка, за словами  
С.В. Шепелюк, має важливе психологічне 
значення для фахівців різних рівнів, дозво-
ляє сформувати професійні уміння і навички  
[28, с. 83]), що є цілком абсурдним.

Висновки. Таким чином, зміст поняття 
«практика» у філософії та теорії права зага-
лом збігається. Філософією було запропо-
новано узагальнену модель його розуміння, 
а теорія права вказаний термін адаптувала 
для власних потреб. 

У філософському розумінні поняття 
«практика» знаходить вияв там, де людина 
у процесі діяльності активно впливає на 

середовище існування, реалізує себе і, тим 
самим привносить у цей світ щось своє 
(нове), отримує результати такої діяльності 
(набуває досвіду).

У праві (зокрема, і кримінальному) 
термін «практика» розуміють: 1) як ді-
яльність суду; 2) як результати діяльності 
суду. Розглядаючи поняття «практика» у 
кримінальному праві в сучасних умовах, 
варто розуміти, що нас цікавить не проце-
суальна діяльність певних суб’єктів (тоб-
то, діяльність з вирішення процесуальних 
питань) і не практика як закріплення те-
оретичних знань, набутих студентами під 
час навчального процесу у юридичних 
вузах, а виключно результати діяльності 
судових органів (рішення судів, в яких ви-
кладено правові позиції).

Судова практика у кримінальному 
праві – це результати діяльності судових 
органів (рішення, в яких викладені пра-
вові позиції). Правові позиції суду – це 
не просто тлумачення вже встановленої 
норми кримінального права, а розкриття 
її нового змісту (раніше не відомого, але 
об’єктивно існуючого), отриманого у ре-
зультаті включення у процес такого еле-
менту як правосвідомість судді. Тому, го-
ворячи про реалізацію практики ЄСПЛ у 
кримінальному праві, маємо уточнити, що 
йдеться виключно про реалізацію резуль-
татів такої діяльності, а саме, правових 
позицій.
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cтарший консультант відділу нормативно-правової роботи  
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Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

ДО ПИТАННЯ ПРО УКЛАДЕННЯ УГОД  
ПРО ПРИМИРЕННЯ МІЖ ПІДОЗРЮВАНИМ (ОБВИНУВАЧЕНИМ) 

ТА ПОТЕРПІЛИМ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ  
ЩОДО ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА

В статті розглядаються проблемні питання укладення угод про примирення між підозрюва-
ним (обвинуваченим) та потерпілим у кримінальному провадженні щодо злочинів проти безпеки 
виробництва. Проаналізовано відповідність укладення угоди про примирення у кримінальному 
провадженні щодо вказаної групи злочинів вимогам кримінального процесуального законодав-
ства. 

Ключові слова: угода про примирення, безпека виробництва, злочини проти безпеки вироб-
ництва, публічні інтереси, приватні інтереси, судова практика, суспільна небезпечність

В статье рассматривается проблемные вопросы заключения соглашения о примирении меж-
ду подозреваемым (обвиняемым) и потерпевшим в уголовном производстве о преступлениях 
против безопасности производства. Проанализировано соответствие заключения соглашения о 
примирении в уголовном производстве касательно указанной группы преступлений требовани-
ям уголовного процессуального законодательства.

Ключевые слова:соглашение о примирении, безопастность производства, преступления 
против безопасности производства, публичные интересы, частные интересы, судебная практи-
ка, общественная опасность

In the article the issues of agreement about reconciliation in the criminal process about crimes 
against the security of production are considered. Legal conformity of essentual conditions of agree-
ment about reconciliation in the criminal process are analyzed.

Key words: agreement about reconciliation, security of production, crimes against the security of 
production, public interests, private interests, court practice, social danger.

Кримінальний процесуальний кодекс 
України №4651 – VI від 13 квітня 2012 року 
(КПК України) закріпив новий інститут 
кримінально-процесуального права Украї-
ни – кримінальне провадження на підставі 

угод. Зокрема, одним із видів таких угод є 
угода про примирення між потерпілим та 
підозрюваним чи обвинуваченим. На від-
міну від угоди про примирення, угода про 
визнання винуватості укладається не між 
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потерпілим та підозрюваним або обвину-
ваченим, а між підозрюваним або обвину-
ваченим та прокурором, а укладення угоди 
про визнання винуватості у кримінальному 
провадженні, в якому бере участь потерпі-
лий, не допускається. Закріпленість у КПК 
України двох видів угод – про примирення 
та визнання винуватості, а також їх різний 
суб’єктний склад та особливості завданої 
шкоди дають підстави для висновку, що за-
конодавець розмежував ці угоди за крите-
рієм інтересу на який вчинено посягання: 
угода про примирення – в кримінальних 
провадженнях щодо злочинів, об’єкт по-
сягання яких пов’язаний з приватними ін-
тересами особи, а угоди про примирення 
- в кримінальних провадженнях щодо зло-
чинів, об’єкт посягання яких пов’язаний 
з публічними (державними, суспільними) 
інтересами. Відповідно до ч. 3 ст. 469 КПК 
України угода про примирення між потер-
пілим та підозрюваним або обвинуваченим 
може бути укладена у провадженні щодо 
кримінальних проступків, злочинів не-
великої чи середньої тяжкості та у кримі-
нальному провадженні у формі приватно-
го обвинувачення. Прості склади злочинів 
проти безпеки виробництва, передбачені 
розділом Х-м Кримінального кодексу Укра-
їни №2341 – ІІІ від 05 квітня 2001 року  
(КК України), являють собою склади зло-
чинів невеликої та середньої тяжкості  
(ч. 1 ст. 271, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 273, ч. 1 
ст. 274, ч. 1 ст. 275 КК України). Отже, на 
підставі ч. 3 ст. 469 КПК України у кри-
мінальних провадженнях щодо злочинів 
проти безпеки виробництва невеликої та 
середньої тяжкості може бути укладена 
угода про примирення. Водночас безпека 
виробництва як об’єкт кримінально-право-
вої охорони, безумовно, пов’язана не лише 
з приватними інтересами особи, але й ін-
тересами невизначеного кола осіб, тобто 
з публічними (державними, суспільними) 

інтересами. Отже, постає питання можли-
вості укладення угоди про примирення у 
кримінальних провадженнях щодо злочи-
нів проти безпеки виробництва.

Проблеми регулювання кримінальної 
відповідальності за злочини проти безпе-
ки виробництва неодноразово досліджу-
вались науковцями, зокрема, В. І. Антипо-
вим, М. І. Бажановим, О. О. Бахуринською, 
В. І. Борисовим, І. М. Горбачовою,  
О. О. Дудоровим, М. І. Коржанським,  
Г. С. Крайником, І. П. Лановенком, С. Я. Лихо- 
вою, В. О. Навроцьким, В. І. Осадчим,  
О. О. Пащенко, М. І. Хавронюком та ін. 
Увага вище зазначених вчених була зосе-
реджена на особливостях складів злочинів 
проти безпеки виробництва, зокрема, на 
проблемах визначення змісту вини та на-
слідків, проблемних питаннях кваліфіка-
ції злочинів проти безпеки виробництва. 
Комплексні монографічні дослідження 
злочинів проти безпеки виробництва здій-
снювались В. І. Борисовим та В. І. Осад-
чим. Кримінальне провадження у формі 
угоди про примирення характеризується 
значно меншим обсягом наукової літера-
тури, оскільки сам інститут угод у кримі-
нальному процесі є відносно новим і на-
працювання правозастосовної практики 
у цій сфері перебуває на стадії свого фор-
мування. Проблемні питання криміналь-
ного провадження на підставі угоди про 
примирення досліджувались українськими 
вченими О. В. Александренком, О. Г. До-
бровольською, В. О. Кучером, О. М. Мико-
ленком, Ю. І. Микитиним, О. В. Сав’юком,  
В. М. Тертишником, В. Я. Шкелебеєм,  
А. М. Ященком та ін. Ряд проблемних 
питань, пов’язаних з регулюванням від-
повідальності за злочини проти безпеки 
виробництва, вирішено у постанові Пле-
нуму Верховного Суду України від 12 
червня 2009 року №7 «Про практику за-
стосування судами України законодавства 
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у справах про злочини проти безпеки ви-
робництва», а рекомендації щодо усунення 
проблем укладення угоди при примирення 
вже неодноразово надавались Вищим Спе-
ціалізованим судом з розгляду цивільних 
і кримінальних справ, зокрема, у листі 
від 15 листопада 2012 №223-1679/0/4-12 
«Про деякі питання здійснення криміналь-
ного провадження на підставі угод» та 
доповненнях до нього. Зокрема, згідно 
з п. 1 доповнення від 05.04.2013 року за  
№223-558/0/4-13 до зазначеного листа, 
укладаючи угоду про примирення, слід 
враховувати, що така угода може бути укла-
дена тільки у випадках, коли кримінальне 
правопорушення завдає шкоди приватним 
інтересам (інтересам фізичної особи) та /
або майновим інтересам юридичної осо-
би, тобто лише щодо діянь, які посягають 
на приватні інтереси та значною мірою не 
зачіпають публічних інтересів [1]. 

Проте, незважаючи на викладене, пи-
тання можливості укладення угоди про 
примирення між потерпілим та підозрю-
ваним чи обвинуваченим в кримінальному 
провадженні щодо злочинів проти безпеки 
виробництва не розглядалось ні у доктрині, 
ні у правозастосовній практиці. Водночас 
практика укладення угод у кримінальному 
процесі свідчить про наявність окремих 
проблем, серед яких укладення угоди про 
примирення в кримінальних проваджен-
нях щодо злочинів, які характеризують-
ся наявністю безпосереднього об’єкта, 
пов’язаного з публічними інтересами. 
Окрему частину цієї загальної проблеми 
становить можливість затвердження судом 
угоди про примирення у кримінальному 
провадженні щодо злочинів проти безпеки 
виробництва, всебічний науковий розгляд 
якої являє собою мету цієї статті.

Для визначення можливості укладення 
угод про примирення в кримінальних про-
вадженнях щодо злочинів проти безпеки 

виробництва насамперед доцільно про-
аналізувати правову природу угоди про 
примирення між потерпілим та підозрю-
ваним чи обвинуваченим.

Угода про примирення становить про-
цедуру вирішення кримінально – право-
вого конфлікту шляхом досягнення до-
мовленості між потерпілою особою та 
підозрюваним чи обвинуваченим щодо 
відшкодування завданої шкоди або інших 
дій, наслідком яких є сатисфакція потерпі-
лого, та покарання підозрюваного (обви-
нуваченого). Слід відзначити, що прими-
рення є комплексним правовим поняттям. 
Зокрема, кримінально-правове значення 
поняття «примирення» розкривається у  
п. 4 постанови Пленуму ВСУ «Про прак-
тику застосування судами України законо-
давства про звільнення особи від кримі-
нальної відповідальності» від 23.12.2005 
року №12 як акт прощення винного з по-
терпілим в результаті вільного волевияв-
лення, що виключає будь-який неправо-
мірний вплив, незалежно від того, яка зі 
сторін була ініціатором, та з яких мотивів. 
Натомість кримінально-процесуальне ро-
зуміння примирення є дещо відмінним 
від кримінально-правового значення цьо-
го поняття. Стаття 471 КПК України, яка 
регламентує зміст угоди про примирення, 
передбачає, що в угоді про примирення за-
значаються сторони, формулювання підо-
зри чи обвинувачення, його правова квалі-
фікація з посиланням на відповідну статтю 
(її частину статті) КК України, істотні для 
відповідного кримінального провадження 
обставини, розмір завданої шкоди, умо-
ви щодо строку відшкодування завданої 
шкоди чи перелік дій, не пов’язаних з від-
шкодуванням шкоди, які підозрюваний 
чи обвинувачений зобов’язані вчинити 
на користь потерпілого, строк їх вчинен-
ня, узгоджене покарання та згода сторін на 
його призначення або на призначення по-
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карання та звільнення від його відбування з 
випробуванням. Отже, на відміну від кримі-
нально-правового розуміння примирення як 
акту прощення, примирення у кримінально-
процесуальному розуміння являє собою до-
мовленість між двома сторонами, зміст якої 
полягає у взаємних правах та обов’язках 
– щодо здійснення акту прощення потерпі-
лою особою та взяття на себе підозрюва-
ним або обвинуваченим зобов’язання щодо 
відшкодування завданої шкоди та виконан-
ня інших дій на користь потерпілого. Слід 
відзначити договірний характер угоди про 
примирення між потерпілим та підозрюва-
ним чи обвинуваченим, оскільки її умови 
визначаються не лише положеннями КК та 
КПК України, але й домовленістю сторін, 
що підкреслює пов’язаність цього виду уго-
ди саме з приватними інтересами. Наступ-
ним аргументом на користь цієї позиції є те, 
що відповідно до ст. 469 КПК України угода 
про примирення може бути укладена у про-
вадженні не лише щодо кримінальних про-
ступків (відсутніх у чинному законодавстві) 
та злочинів невеликої чи середньої тяжкості, 
але у кримінальному провадженні у формі 
приватного обвинувачення. Таким чином, 
викладена в згаданому вище інформаційно-
му листі позиція Вищого Спеціалізованого 
суду з розгляду цивільних та кримінальних 
справ щодо укладення угод про прими-
рення між підозрюваним (обвинуваченим) 
та потерпілим виключно у кримінальних 
провадженнях щодо кримінальних право-
порушень, які за характером посягають на 
приватні інтереси та значною мірою не за-
чіпають інтересів публічних, є цілком об-
ґрунтованою.

Розглянемо злочини проти безпеки ви-
робництва. До злочинів проти безпеки ви-
робництва, передбачених розділом Х КК 
України відносяться: порушення вимог 
законодавства про охорону праці (ст. 271 
КК України), порушення правил безпеки 

під час виконання робіт з підвищеною не-
безпекою (ст. 272 КК України), порушен-
ня правил безпеки на вибухонебезпечних 
підприємствах або вибухонебезпечних 
цехах (ст. 273 КК України), порушення 
правил ядерної або радіаційної безпеки 
(ст. 274 КК України), порушення правил, 
які стосуються безпечного використан-
ня промислової продукції або безпечного 
використання промислової продукції або 
безпечної експлуатації будівель та спо-
руд (ст. 275 КК України). Прості склади 
злочинів, передбачених ст. ст. 271-275 КК 
України являють собою злочини невели-
кої та середньої тяжкості, тобто на підставі  
ч. 3 ст. 469 КПК України в кримінальних 
провадженнях щодо них може бути укладе-
на угода про примирення. Зокрема, до зло-
чинів невеликої тяжкості відносяться: по-
рушення вимог законодавства про охорону 
праці (ч. 1 ст. 271 КК України), порушення 
правил безпеки під час виконання робіт з 
підвищеною небезпекою (ч. 1 ст. 272 КК 
України) та порушення правил, які стосу-
ються безпечного використання промисло-
вої продукції або безпечного використання 
промислової продукції або безпечної екс-
плуатації будівель та споруд (ч. 1 ст. 275 
КК України) Порушення правил безпеки 
на вибухонебезпечних підприємствах або 
вибухонебезпечних цехах (ч. 1 ст. 273 КК 
України) та порушення правил ядерної або 
радіаційної безпеки (ч. 1 ст. 274 КК Украї-
ни) становлять злочини середньої тяжкості. 

Родовим об’єктом вказаної групи злочи-
нів є суспільні відносини, які виникають з 
приводу безпеки виробництва. Як слушно 
відзначає В. І. Борисов, виробництво – це 
складна соціально-економічна і технічна 
відносно замкнута система, в основі функ-
ціонування якої лежить праця людини, 
спрямована на одержання суспільно ко-
рисного результату [2, с. 25]. Безпека такої 
системи полягає в дотриманні виробництва 
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в такому технічному стані, за якого відсут-
ній шкідливий вплив на здоров’я людини, 
майно і довкілля [3, с. 19]. Диспозиції кри-
мінально-правових норм, закріплених у 
ст. ст. 271-275 КК України, є бланкетними, 
їх зміст розкривається в інших норматив-
но-правових актах. Норми, які регламен-
тують безпеку виробництва передбачені 
законодавчими та підзаконними актами 
різних галузей права, зокрема, трудового 
та адміністративного. Крім цього, безпека 
виробництва регламентується технічни-
ми нормами. Отже, безпека виробництва є 
публічно-правовим інститутом, а злочини 
проти безпеки виробництва не можна вва-
жати такими, що не завдають шкоди сус-
пільним інтересам. На користь цієї позиції 
також свідчить те, що у ст. 477 КПК Укра-
їни, яка передбачає перелік кримінальних 
правопорушень щодо яких здійснюється 
кримінальне провадження у формі приват-
ного обвинувачення, взагалі не згадується 
про злочини проти безпеки виробництва.

За своєю конструкцією склади злочи-
нів проти безпеки виробництва відносять-
ся до матеріального складу злочину. Тому 
обов’язковою кваліфікуючою ознакою 
простих складів злочинів проти виробни-
цтва є наслідки порушень правил безпеки 
виробництва – заподіяння шкоди здоров’ю 
потерпілого (ч. 1 ст. 271, ч. 1 ст. 272, ч. 1 
ст. 273, ч. 1 ст. 274 КК України) та ство-
рення загрози загибелі людей чи настання 
інших тяжких наслідків (ч. 1 ст. 272, ч. 1 
ст. 273, ч. 1 ст. 274, ч. 1 ст. 275 КК Укра-
їни). Більше того, як слушно зауважує  
О. О. Бахуринська, саме по собі порушен-
ня у злочинах проти безпеки виробництва 
є адміністративним або дисциплінарним 
правопорушенням і без спричинення вка-
заних у кримінальному законі суспільно 
небезпечних наслідків не тягне кримі-
нальної відповідальності винуватої особи  
[4, с. 89]. Отже, наявність потерпілої особи 

становить обов’язкову кваліфікуючу озна-
ку злочинів проти виробництва, передбаче-
них ч. 1 ст. 271, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 273, ч. 1  
ст. 274 КК України. Відповідно до п. 21 по-
станови Пленуму Верховного суду України 
№7 від 12 червня 2009 року «Про практику 
застосування судами України законодав-
ства у справах про злочини проти безпеки 
виробництва» поняття «шкода здоров’ю 
потерпілому» охоплює випадки, пов’язані 
із заподіянням особі середньої тяжкості чи 
легких тілесних ушкоджень, що спричи-
нили короткочасний розлад здоров’я або 
незначну втрату працездатності[6]. Таким 
чином, за наявності потерпілого злочи-
ни проти виробництва, передбачені у ч. 1  
ст. 271, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 273, ч. 1 ст. 274 
КК України характеризуються двома без-
посередніми об’єктами – основним (безпе-
кою виробництва), пов’язаним з публічни-
ми інтересами, та додатковим, пов’язаним 
з приватними інтересами особи (здоров’я 
особи). Водночас угода про примирення 
укладається між потерпілим та підозрю-
ваним або обвинуваченим, певною мірою 
є наслідком завдання шкоди саме особі, її 
приватним інтересам, в той час як безпека 
виробництва є сферою інтересів публіч-
них, адже порушуючи правила безпеки 
виробництва, особа має умисел виключно 
на ухилення від виконання зазначених пра-
вил, а не на спричинення шкоди здоров’ю 
потерпілого. Крім цього, варто зауважити, 
що посягання на приватні інтереси особи 
(додатковий безпосередній об’єкт) харак-
теризуються вищим ступенем суспільної 
небезпечності, ніж злочини, що посягають 
виключно на публічні інтереси, а посяган-
ня на поєднання цих інтересів в єдиному 
безпосередньому об’єкті конкретного зло-
чину додатково підвищує суспільну небез-
печність діяння. 

На підставі п. 2 ч. 7 ст.474 КПК Укра-
їни суд відмовляє в затвердженні угоди, 
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[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/va007700-09

якщо її умови не відповідають інтересам 
суспільства. Укладення угоди про прими-
рення в кримінальному провадженні щодо 
злочинів, які хоча відповідають формаль-
ним критеріям, встановленим ч. 3 ст. 469 
КПК України щодо ступеню тяжкості, але 
посягають і на публічні (державні або сус-
пільні), і на приватні інтереси, не може вва-
жатися таким, що відповідають інтересам 
суспільства в силу ступеню своєї суспіль-
ної небезпечності. Тому, з урахуванням по-
зиції Вищого Спеціалізованого суду з роз-
гляду цивільних та кримінальних справ, 
можливість укладення угоди про прими-
рення між підозрюваним (обвинуваченим) 
та потерпілим у кримінальних проваджен-
нях щодо злочини проти безпеки виробни-
цтва . сумнівною. Водночас, слід наголо-
сити, що відповідно до ст. 1 КПК України 
порядок кримінального провадження на 
території України визначається лише кри-
мінальним процесуальним законодавством 
України, яке складається з відповідних по-
ложень Конституції України, міжнародних 
договорів, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою України, цього Ко-
дексу та інших законів України. Вбачаєть-
ся, що листи вищих спеціалізованих судів 
не частиною кримінального процесуаль-
ного законодавства, і не можуть визначати 

підстави укладення угоди про примирення 
між підозрюваним (обвинуваченим) та по-
терпілим. Проте, окремі положення вже на-
працьованої судової практики, в тому числі 
і щодо визначення кола злочинних діянь, 
в кримінальних провадженнях щодо яких 
можуть бути укладені угоди про примирен-
ня, можуть бути закріплені у КПК України.

На підставі викладеного можна зробити 
наступні висновки. КПК України передба-
чає лише формальний критерій для відне-
сення кримінального правопорушення до 
тих правопорушень щодо яких може бути 
укладена угода про примирення між потер-
пілим та підозрюваним та обвинуваченим. 
Судова практика доповнює законодавчо 
встановлений формальний критерій крите-
рієм змістовним, який ґрунтується на сус-
пільній небезпечності конкретного злочину, 
що пов’язана з об’єктом його посягання. Бе-
ручи до уваги саме цей критерій, угода про 
примирення між підозрюваним (обвинува-
ченим) та потерпілим не може бути укладе-
на у кримінальному провадженні щодо зло-
чинів проти безпеки виробництва невеликої 
та середньої тяжкості. Водночас багатоас-
пектність та складність досліджуваної теми, 
зумовлює необхідність подальших комплек-
сних досліджень, як кримінально-процесу-
альних, так і кримінально-правових.
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНОВ ПО ВРЕМЕННОМУ ИЗЪЯТИЮ ИМУЩЕСТВА

У статті здійснена часткова розробка і обгрунтування сукупності теоретичних, практичних по-
ложень, що характеризують діяльність органів досудового розслідування по тимчасовому вилу-
ченню (отриманню) майна, і підготовка на цій основі рекомендацій по вдосконаленню практичної 
діяльності органів досудового розслідування в кримінальному провадженні України. 

Ключові слова: досудове розслідування, тимчасове вилучення майна, державний примус, 
арешт майна, тактика вилучення майна.

В статье осуществлена частичная разработка и обоснование совокупности теоретических, 
практических положений, характеризующих деятельность органов досудебного расследования 
по временному изъятию (получению) имущества, и подготовка на этой основе рекомендаций по 
совершенствованию практической деятельности органов досудебного расследования в уголов-
ном производстве Украины.

Ключевые слова: досудебное расследование, временное изъятие имущества, госарствен-
ное принуждение, арест имущества, тактика изъятия имущества. 

In the article has development and ground of aggregate of teo-reticheskikh is carried out in the 
article, practical positions, characterizing activity of organs of pre-trial investigation on the temporal 
withdrawal (to the receipt) of property, and preparation on this basis of recommendations on perfection 
of praktiche activity of organs of pre-trial investigation in the criminal procedure of Ukraine.

Key words: pre-trial investigation, temporal withdrawal of property, gosarstvennoe compulsion, 
arrest of property, tactic of withdrawal of property.

Актуальность статъи. Ана-
лиз отдельных случаев изъятия 
правоохранительными органами иму-
щества показывает, что по своему содер-
жанию они весьма разнообразны. Среди 
них встречаются весьма элементарные. 
Встречаются более сложные по набору 
элементов случаи изъятия, вплоть до тех, 
что проводятся в форме специальных опе-
раций с привлечением войсковых подраз-
делений. К тому же, отдельные элементы 
деятельности в различных случаях изъятия 
обладают существенными особенностями. 

Постановка проблемы. Все это в 
определенной мере затрудняет опред-
еление содержания деятельности 
правоохранительных органов по изъятию 
(получению) имущества. Вместе с тем, 

обобщение практики свидетельствует 
о повторяемости отдельных элементов 
деятельности в различных случаях вре-
менного изъятия имущества. Это дает 
основания для того, чтобы выстроить 
обобщенную модель содержания деятель-
ности правоохранительных органов. За 
основу при этом следует брать те случаи 
временного изъятия имущества, которые 
предпринимаются в ситуации, диктую-
щей наиболее полный набор элементов, 
образующих содержание деятельности 
правоохранительных органов по изъятию 
имущества. 

Цели исследования – разработка и 
обоснование совокупности теоретичес-
ких, практических положений, характери-
зующих деятельность органов досудебно-
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го расследования по временному изъятию 
(получению) имущества, и подготовка на 
этой основе рекомендаций по совершен-
ствованию практической деятельности 
органов досудебного расследования.

В юридической литературе не пред-
принималась попытка определить содер-
жание деятельности органов внутренних 
дел по временному изъятию имущества. 

С точки зрения практики, примени-
тельно к поисковым мероприятиям, отме-
чается такая тенденция, что деятельность 
в этом случае включает в себя; а) проник-
новение в место поиска; б) поисковые дей-
ствия; в) изъятие обнаруженных объектов; 
г) документальное оформление изъятия. 
Данное положение содержит перспектив-
ную идею о необходимости выделения 
различных элементов в содержании дея-
тельности по изъятию имущества и пред-
ставляет наглядный пример ее реализации 
применительно к конкретной ситуации, 
но не решает обозначенной проблемы по-
лностью именно в силу своего прикладно-
го характера, рассчитанного на конкрет-
ную, весьма специфическую ситуацию. В 
этой связи представляется необходимым, 
воспользовавшись указанной идеей, пред-
принять попытку выявить полный набор 
элементов деятельности, который был бы 
типичным применительно к различным 
ситуациям изъятия имущества.

Анализ многообразных случаев 
изъятия правоохранительными органами 
имущества дает основания выделить в 
этой деятельности следующие элементы: 
получение сведений о факте существова-
ния имущества, подлежащего изъятию, и 
предположительном месте его нахожде-
ния; определение нормативных оснований 
для изъятия имущества, выбор соответ-
ствующей правовой формы; установле-
ние фактических оснований для изъятия 
имущества; документальные оснований 

для изъятия имущества; получение в 
предусмотренных законом случаях раз-
решения, согласия или решения судъи на 
изъятие имущества; планирование, орга-
низация и подготовка к изъятию; опред-
еление конкретных лиц, у которых будет 
производиться изъятие, привлечение дру-
гих необходимых участников изъятия или 
присутствующих при этом лиц; блокиро-
вание объекта, где по предположению на-
ходятся подлежащие изъятию; фиксация 
хода и результатов изъятия с помощью ау-
дио-видеотехники; официальное проявле-
ние инициативы в намерении предпринять 
временное изъятие имущества, объявление 
о намерении произвести изъятие имуще-
ства и предъявление соответствующих до-
кументов в обоснование своих действий; 
разъяснение прав и обязанностей участ-
никам изъятия имущества; предложение 
выдать подлежащие изъятию имущество, 
фиксация факта добровольной их выдачи 
либо отказа в этом; принятие мер к тому, 
чтобы лица, находящиеся в помещении 
или месте, где ведутся поиски, а также 
приходящие сюда лица не покидали его и 
не могли сноситься друг с другом, пресе-
чение попыток уничтожить или спрятать 
предметы и документы либо нарушить 
порядок; поисковые действия; фиксация 
места обнаружения и состояния искомых 
объектов; извлечение обнаруженных 
объектов, их предварительный осмотр, 
фиксация индивидуализирующих призна-
ков и характерных особенностей; упаков-
ка и опечатывание изъятого имущества; 
составление протокола, описи изъятого, 
принятие других мер фиксации и доку-
ментального оформления предпринятых 
действий и их результатов; вручение под 
расписку копии протокола лицу, у кото-
рого произведено изъятие, или друго-
му надлежащему лицу; выезд с места 
изъятия, снятие его блокады; сообщение, 
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в необходимых случаях, прокурору, суду, 
другим должностным лицам и учрежде-
ниям о предпринятом временном изъятии 
имущества.

С учетом множества конкретных об-
стоятельств каждый из отмеченных 
элементов деятельности может иметь 
различные варианты правового и такти-
ческого характера. Так, всякому времен-
ному изъятию имущества предшествует 
получение сведений о нем. Эти сведе-
ния должны отображать сам факт суще-
ствования имущества, их относимость и 
связь с предметом доказывания, предпо-
ложительное место нахождения и другие 
характеристики. Полученные сведения 
являются основой для многих последу-
ющих решений, касающихся правовых 
оснований и конкретной формы деятель-
ности правоохранительных органов, её 
тактических приемов и т.д. В частности, 
нормативные основания для временного 
изъятия имущества определяются путем 
подведения сложившейся ситуации, о ко-
торой судят на основе полученных сведе-
ний, под соответствующие нормы закона, 
предусматривающие те или иные правовые 
формы получения объектов. Для этого 
важно определить прежде всего направ-
ление деятельности правоохранительных 
органов, в ходе которого предстоит пред-
принимать изъятие, и установить, какими 
законодательными актами данное направ-
ление деятельности регламентируется. 
Если применительно к уголовно-процес-
суальной деятельности эти процедуры 
обычно затруднений не вызывают, этого 
не скажешь об административной и 
оперативно-розыскной деятельности. До 
сих пор на практике распространены слу-
чаи, когда административные действия 
облекаются в уголовно-процессуальную 
форму. В рамках определенного направле-
ния должна быть выбрана на базе имею-

щихся данных соответствующая правовая 
форма: обыск либо временное изъятие в 
уголовно-процессуальной сфере, досмотр 
либо изъятие – в административной и т.д.

После выбора соответствующей право-
вой формы предпринимается установле-
ние конкретных, требуемых для нее фак-
тических оснований временного изъятия 
имущества. Уголовно-процессуальный 
обыск, например, проводится с целью 
выявления и фиксации информации об 
обстоятельствах совершения уголовно-
го правонарушения, поиска орудия уго-
ловного правонарушения либо вещей, 
которые были получены в результате его 
совершения, а также установление места-
нахождения розыскиваемых лиц (ч. 1 ст. 
234 УПК Украины). Извлечение произво-
дится в случае необходимости временного 
изъятия имущества через фактическое ли-
шение подозреваемого либо лиц, во владе-
нии которых пребывает определённое ч. 2 
ст. 167 УПК Украины имущество, возмож-
ности владеть, пользоватся и распоряжат-
ся определённым имуществом до реше-
ния вопроса об аресте иммущеста либо о 
его возврате (ч. 1 ст. 167 УПК). 

Наличие нормативных и фактических 
оснований для временного изъятия иму-
щества позволяет перейти к оформле-
нию документальных, в качестве которых 
обычно выступает постановление по-
лномочного должностного лица (ст.ст. 
168, 169 УПК Украины). Любой случай 
изъятия, даже самого элементарного, 
протекающего в бесконфликтной ситуа-
ции, требует от исполнителя планирова-
ния действий, их организации и соответ-
ствующей подготовки. В зависимости от 
сложности и масштабности проводимого 
мероприятия указанные действия могут 
оформляться отдельным решением с ва-
риантами графического и схематического 
исполнения. Особенно это характерно для 
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тех случаев, когда изъятие объектов про-
водится в форме специальной операции с 
привлечением войсковых подразделений. 
Достаточное число подобных примеров 
мы наблюдаем в Донецкой и Луганской 
областях и в других регионах Украины, 
где предпринимается изъятие оружия у 
незаконных вооруженных формирований 
и отдельных граждан.

Один из важных элементов подготовки 
к изъятию – определение конкретных лиц, 
у которых будет производиться времен-
ное изъятие имущества. Во-первых, это 
необходимо для того, чтобы выполнить 
требование закона о привлечении их к 
изъятию. В ст. 168 УПК Украины, напри-
мер, сказано, временно изъять имущество 
может каждый с доставкой задержанного 
к следователю, прокурору, другому упо-
лномоченному лицу и передать ему вре-
менно изъятое имущество. Временное 
изъятие имущества может совершаться во 
время обыска, осмотра (ч. 2 ст. 168 УПК 
Украины). Во-вторых, это важно с точки 
зрения принадлежности изымаемого. На-
конец, правильное решение данного во-
проса позволит успешно решить многие 
тактические задачи правоохранительных 
органов. Помимо указанных к изъятию 
должны привлекаться и другие кате-
гории лиц – понятые, специалисты, в 
необходимых случаях подозреваемый или 
потерпевший, защитник и другие. В слу-
чае невозможности присутствия лица, у 
которого производится обыск или омотр, 
изъятие, либо совершеннолетних членов 
его семьи приглашаются представители 
жилищно-эксплутационной организации 
или местной администрации. Изъятие или 
обыски в помещениях, занятых предпри-
ятиями, учреждениями, организациями, 
производятся в присутствии представи-
теля данного предприятия, учреждения, 
организации.

В конфликтной ситуации, в ситуаци-
ях, когда есть основания ожидать актив-
ного сопротивления, для выполнения 
поставленных задач, контроля над си-
туацией и обеспечения безопасности 
участников рекомендуется производить 
блокирование объекта (дома, квартиры, 
дачи), где по предположению находятся 
подлежащие изъятию вещи и документы. 
Блокирование осуществляется в зави-
симости от реальности угрозы и имею-
щихся сил путем выставления наблюда-
телей, оцепления, создания блокпостов и 
т.п. Опыт правоохранительной деятель-
ности подсказывает, что в целях после-
дующего использования изъятого при 
доказывании по уголовному производ-
ству, а также обеспечения объективного 
отображения действительных обстоя-
тельств происходившего, исключения 
необоснованных нареканий на работни-
ков правоохранительных органов целе-
сообразно производство видеосъемки. 
Ошибкой практики является выборочная 
съемка отдельных эпизодов. Съемка долж-
на охватывать весь процесс изъятия, на-
чиная с официального обращения к лицу 
по этому поводу и кончая тем, как след-
ственно-оперативная группа покидает по-
мещение, где производилось временное 
изъятие иммущества.

Важным элементом в деятельности по 
изъятию имущества является официаль-
ное проявление инициативы. На практике 
он нередко смазывается, не находит необ-
ходимого отображения в средствах фик-
сации. В этой связи рекомендуется четко 
выделять факт того, кто к кому в связи с 
чем обращается: гражданин ли пришел 
в помещение участкового милиционера 
с соответствующим заявлением или же 
участковый застиг гражданина с вещами, 
подлежащими изъятию, и т.д. Объявление 
о намерении произвести изъятие предме-
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тов или документов и предъявление соо-
тветствующих документов в обоснование 
своих действий – это отнюдь не техни-
ческая деталь и не пустая формальность. 
Грамотно выполненное, оно позволяет из-
бежать ненужных недоразумений, исклю-
чает излишние вопросы и недомолвки, 
задает необходимый деловой тон, вносит 
организационную основу во все меропри-
ятие в целом.

С целью квалифицированного 
выполнения следующего элемента дея-
тельности – разъяснения прав и обязаннос-
тей участвующим в изъятии лицам – целе-
сообразно иметь трафаретные заготовки 
их текста. Обычно такие заготовки поме-
щаются в бланки соответствующих прото-
колов. Обязательным элементом изъятия 
должно быть ясно выраженное предло-
жение выдать подлежащие изъятию иму-
щество. Аналогично при производстве 
обыска после предъявления постановле-
ния следователь предлагает выдать ору-
дия преступления, предметы и ценности, 
добытые преступным путем, а также дру-
гие предметы или документы, могущие 
иметь значение для дела (ч. 1 ст. 234 УПК). 
Такой порядок позволяет в отдельных слу-
чаях избежать необходимых поисков, дает 
возможность проявить отношение лица, 
у которого производится изъятие, к про-
исходящему. Факт добровольной выдачи 
предметов или документов, имущества 
подлежит обязательной фиксации. В слу-
чае отказа выдачи изъятие производится 
принудительно, что также должно быть 
зафиксировано. Если нет оснований опа-
саться сокрытия разыскиваемых предме-
тов и документов, имущества, следователь 
вправе ограничиться изъятием выданного 
и не производить дальнейших поисков.

Успешное временное изъятие имуще-
ства возможно лишь в тех случаях, когда 
присутствующие при этом лица не пре-

пятствуют, не оказывают иного проти-
водействия. Чтобы обеспечить соответ-
ствующий режим деятельности, в законе 
предусмотрены определенные меры обес-
печения. В частности, в соответствии с ч. 5 
ст. 236 УПК следователь вправе запретить 
лицам, находящимся в помещении или 
ином месте, где производится обыск, а так-
же лицам, приходящим в это помещение 
или место, покидать его, а также сноситься 
друг с другом или иными лицами до окон-
чания обыска, а при наличии достаточных 
оснований полагать, что лицо, находяще-
еся в помещении или ином месте, в ко-
тором производится изъятие или обыск, 
осмотр, скрывает при себе предметы или 
документы, могущие иметь значение для 
дела, может быть подвергнуто личному 
обыску без вынесения о том отдельно-
го постановления. Поисковые действия 
предпринимаются в тех случаях, когда 
подлежащие изъятию объекты спрятаны 
и конкретное место их нахождения неиз-
вестно. Если объекты очевидны, данный 
элемент в содержании деятельности по 
изъятию отсутствует. В ходе поисковых 
действий реализуется большинство такти-
ческих приемов, выработанных практикой 
и обобщенных в многочисленных иссле-
дованиях авторов. В случае обнаружения 
подлежащих изъятию объектов должно 
быть зафиксировано точное место их об-
наружения и состояние. Это важно как в 
целях доказывания, так и для обеспечения 
безопасности. Фиксация включает в себя 
обращение на те или иные обстоятель-
ства, при которых обнаружены объекты, 
понятых, других участников изъятия, про-
токолирование, составление схем, фото-
графирование, киносъемка, видеозапись 
и т.д. (ч. 7 ст. 236 УПК Украины). После 
этого обнаруженные объекты должны 
быть извлечены с места своего обнару-
жения с соблюдением мер предосторож-
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ности. При необходимости данную про-
цедуру должны выполнять специалисты. 
Особенно это касается случаев обнаруже-
ния оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ. После извлечения объектов пред-
принимается их предварительный осмотр 
с целью фиксации индивидуализирующих 
признаков и характерных особенностей.

Изъятые объекты должны быть тща-
тельно упакованы и опечатаны. Это требу-
ется как для сохранения имеющихся на них 
следов, индивидуализирующих признаков, 
так и для обеспечения их последующего ис-
пользования в доказывании. Каждое после-
дующее вскрытие упакованных предметов 
должно начинаться с фиксации в присут-
ствии понятых факта целостности упаков-
ки и имеющихся средств опечатывания и 
завершаться опечатыванием, скрепленным 
подписями понятых. Как недостаток прак-
тики следует отметить отсутствие специ-
ально приспособленных средств упаковки. 
Обычно применяются самые примитивные 
подручные средств (конверты, пакеты и 
т.п.), которые не обладают необходимыми 
качествами, позволяющими обеспе-
чить сохранность объектов и исключить 
неконтролируемый доступ к ним.

Сам факт, ход и результаты 
предпринятых действий по временному 
изъятию имущества отражаются в со-
ответствующем протоколе. При большом 
количестве изъятого либо в случае переда-
чи изъятых предметов и документов, де-
нег, на особое хранение может составлять-
ся особая опись, которая прикладывается 
к протоколу. В протоколе должны быть 
отображены все изымаемые вещи, указано, 
выданы ли они добровольно или изъяты 
принудительно, точное указание коли-
чества, меры, веса или индивидуальных 
признаков изъятого и по возможности 
их стоимость. Если при изъятии, обыске, 
наложении ареста на имущество имели 

место попытки уничтожить или спрятать 
имущество либо факты нарушения по-
рядка со стороны обыскиваемых и других 
лиц, протокол должен содержать указание 
на это и на меры, принятые следователем, 
хотя в УПК это и не указывается. Поми-
мо составления протокола при изъятии 
имущества могут применяться и другие, 
факультативные средства фиксации – со-
ставление планов, схем, аудиозапись, 
фото-киносъемка, видеозапись, о чем в 
протоколе должна быть соответствую-
щая отметка. Фотографические негативы 
и снимки, киноленты, диапозитивы, 
фонограммы, видеозаписи, планы, схемы, 
выполненные при производстве изъятия, 
приобщаются к протоколу.

Применительно к изъятию, обыску, на-
ложению ареста на имущество в законе 
предусмотрена обязательность вручения 
копии протокола под расписку лицу, у ко-
торого было произведено изъятие, или со-
вершеннолетним членам семьи, а при их 
отсутствии – представителю местной адми-
нистрации или жилищно-эксплутационной 
организации (ч. 3 ст. 235, ч. 1 ст. 236 УПК). 
Если изъятие, обыск, осмотр, наложение 
ареста на имущество производились в 
помещении, принадлежащем предпри-
ятию, учреждению, организации, копия 
протокола вручается под расписку со-
ответствующему должностному лицу. Как 
представляется, такой порядок, предусма-
тривающий необходимость вручения ко-
пии протокола, должен быть установлен 
во всех случаях изъятия или получения 
правоохранительными органами имуще-
ства. Для гражданина или должностного 
лица такой протокол будет доказатель-
ством соответствующих обстоятельств, 
при которых он расстался с имуществом, 
оправданием отсутствия этих объектов, 
документальным основанием для обраще-
ния с требованием об его возврате.
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Логическим завершением всей дея-
тельности и важным тактическим мо-
ментов является выезд всех участников с 
места изъятия и снятие с него блокады. 
В тех случаях, когда законом предусмо-
трена необходимость сообщения о про-
изведенном изъятии кому бы то ни было, 
делаются такие сообщения. Для них 
обычно предусмотрена письменная фор-
ма. Считаем, что прокурору должно быть 
сообщено в суточный срок об обыске, 
осмотре, временном изъятии, аресте иму-
щества, произведенном в случае, не тер-
пящем отлагательства, без соответствую-
щего решения следственного судъи, для 
чего требуются соответствующие изме-
нения в УПК. 

Все указанные действия, входящие в 
содержание деятельности по изъятию (по-
лучению) имущества, можно объединить 
в пять больших блоков: 1) установление 
оснований для изъятия имущества (на-
чиная с получения сведений о самом 
факте существования такогого и кончая 
получением в предусмотренных зако-
ном случаях разрешения, согласия или 
решения суда); 2) подготовка к изъятию 
имущества; 3) собственно изъятие иму-

щества, включающие действия от опред-
еления конкретных лиц, у которых будет 
производиться изъятие, до упаковки и 
опечатывания изъятого; 4) докумен-
тальное оформление изъятия, включая 
направление в необходимых случаях 
соответствующего сообщения, и 5) завер-
шающие действия, выражающиеся в дан-
ном случае в выезде с места производства 
действий и снятии блокады с этого места.

Выводы. Приведенный перечень 
действий, входящих в содержание дея-
тельности по временному изъятию иму-
щества, не следует воспринимать как 
ее обязательный набор, наблюдаемый 
в каждом случае. Присутствие каждо-
го отдельного действия в том или ином 
конкретном случае изъятия имущества 
определяется множеством факторов. Те 
или иные действия могут иметь или не 
иметь место в зависимости от того, какой 
правоохранительный орган действует, в 
каком правовом режиме протекает его де-
ятельность и на каком этапе, какая право-
вая форма изъятия имущества избрана, в 
какой конкретной тактической ситуации 
происходит изъятие, какие объекты и 
откуда изымаются и т.д.
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Національної академії внутрішніх справ

ФОРМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ,  
ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

В даній статті розглядається актуальне питання щодо форми легалізації (відмивання) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом. Також розроблені ґрунтовні та актуальні висновки, щодо 
розглядаємої проблематики.

Ключові слова: легалізація, доходи, злочинний шлях, одержання.

В данной статье рассматривается актуальный вопрос относительно формы легализации (от-
мывания) доходов, полученных преступным путем. Также разработаны обстоятельные и акту-
альные выводы, по рассматриваемой проблематике. 

Ключевые слова: легализация, доходы, преступный путь, получения.

This paper deals with topical issues concerning the form of legalization (laundering) of proceeds 
from crime. Also prepare a detailed and relevant conclusions regarding rozhlyadayemoyi issues. 

Key words: legalization, income, crime receipt.

Актуальність теми. Легалізація гро-
шових коштів та іншого майна, здобутих 
злочинним шляхом являє собою складний, 
досить тривалий процес, що включає без-
ліч різноманітних операцій. Для зручності 
вивчення й опису цього процесу вироблено 
кілька моделей, хоча варто сказати, що на 
практиці вони не завжди чітко просліджу-
ються. Найбільш розповсюдженою є трьох-
фазова модель, прийнята, зокрема, GAFI. У 
цій моделі процес «відмивання» грошей 
підрозділяється на три фази [1, с. 142].

Виклад основного матеріалу. У пер-
шій фазі (Placement) відбувається введен-
ня «брудної» готівки в легальний госпо-
дарський обіг. В другій фазі (Layering) 
у результаті безлічі операцій гроші від-
окремлюються від джерела їхнього похо-
дження, втрачають «сліди». У третій фазі 
(Integration) гроші знаходять нове – «ле-
гальне» – джерело походження й інвесту-
ються в легальну економіку.

Отже, розглянемо вищезазначені фор-
ми «відмивання» грошей у рамках най-

більш розповсюдженої трифазової моделі, 
у кожній з фаз якої є свій набір форм.

Перша фаза (Placement). Введенню 
«брудних» грошей у легальний обіг не-
рідко передує попереднє «відмивання» 
(перетворення в інші види валют, купю-
ри іншого достоїнства, цінні папери). У 
банківському секторі форми першої фази 
спрямовані на обхід існуючих у багатьох 
країнах положень про обов’язкову іденти-
фікацію клієнта. У країнах Європи саме 
ця фаза вважається критичною.

Основні форми першої фази: шахрай-
ство з використанням підставних осіб і 
фірм: підкуп чи залякування осіб, відпо-
відальних за проведення ідентифікації 
клієнта; смарфінг – організована покупка 
легко перетворюваних майнових ціннос-
тей, переважно фінансових інструмен-
тів. Кожна покупка здійснюється на суму 
нижче тієї, з якої виникає обов’язок іден-
тифікації; Незважаючи на удосконалення 
національних банківських правил, успіш-
но використовується ще один метод, що 
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одержав назву «смарфінг», тобто, «відми-
вання» капіталів шляхом запобігання «до-
кументального сліду». 

Смарфери – це люди, що здійснюють 
міжнародні фінансові операції (переказ 
грошей у банки) чи купують банківські 
чеки, переказні векселі, грошові перекази 
й інші оборотні кредитно-грошові доку-
менти на суму трохи нижче, чим установ-
лено законом, з метою уникнення запо-
внення «звітів про операції з готівкою», 
що складаються фінансовими установа-
ми, а інформація про такі операції пови-
нна передаватися Державним податковим 
органам. 

Друга фаза (Layering). Ціль другої 
фази – відділення злочинних доходів від 
джерела їхнього походження шляхом про-
ведення комплексу фінансових операцій. 
У результаті обривається ланцюжок слідів 
і забезпечується анонімність майнових 
цінностей. Операції другої фази носять, 
як правило, міжнародний характер. «Від-
мивання» усередині країни застосовуєть-
ся насамперед як попередня сходина до 
міжнародного «відмивання» [2, с. 38-43].

Для здійснення операцій у другій фазі 
широко використовуються підставні осо-
би і фіктивні фірми, що виставляють фік-
тивні рахунки, що служать підставою пе-
реказу грошей.

Брудні гроші вводяться в обіг через роз-
дрібних торговців, як виторг від торгівлі. 
На ці гроші в оптового торговця закупо-
вуються продукти, які швидко псуються, 
і далі списують як зіпсовані. Це, зрозумі-
ло, лише одна з можливих схем діяльності 
«підпільних» концернів. Застосування ме-
тодів економічного аналізу діяльності під-
приємств на основі статистичних даних по 
галузі (ліквідності, прибутковості й ін.), а 
також аналізу взаємин власників підпри-
ємств, що мають комерційні зв’язки, зроби-
ло недостатнім внутрішнє «відмивання».

В даний час для проведення операцій 
другої фази велику роль грають офшорні 
зони й інші країни з м’яким податковим 
режимом і слаборозвиненою системою 
фінансового контролю. Гроші переводять-
ся на рахунки офшорних фірм на основі 
фіктивних експортно-імпортних контрак-
тів чи контрактів із завищенням ціни. 

На сьогоднішній день цей спосіб най-
більш розповсюджений. Капітали прохо-
дять через фінансові і банківські установи 
малих країн, у тому числі і через країни 
з пільговим податковим режимом, а потім 
їх вкладають у фінансові установи країн 
з розвитими податковими системами для 
того, щоб не можна було визначити їхньо-
го реального власника. 

«Податковий» чи «фінансовий рай» –  
так називають країни, що мають харак-
терні риси податкової, фінансової, банків-
ської систем, що відрізняють їх від інших. 
А саме уживаючи нескладну систему ре-
єстрації компаній і пільгове оподаткову-
вання, що гарантує певну таємність, «біз-
несмени» створюють мережу так званих 
«коралових» і «офшорних» компаній. 
Оффшорні компанії (off-shore company) 
– це комерційна структура, що зареєстро-
вана в країні типу «фінансового чи подат-
кового раю», як правило, прибережної, а 
комерційною діяльністю займається в ін-
шій. Головною метою створення такого 
роду компаній є відхилення від оподатко-
вування у своїй країні і «відмивання» гро-
шей. 

«Коралова» компанія (shell company) –  
це структура, що, подібно коралам, аб-
солютно порожня в середині і складна за 
своєю зовнішньою формою. Вони зареє-
стровані, мають рахунок у банку, що також 
знаходиться в одній із країн «податкового 
раю», адреси, службовців, але займаються 
лише «законними» операціями. Основна 
перевага «коралових» компаній у тім, що 
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вони тримають людей на відстані від фі-
нансових операцій, що значно ускладнює 
розслідування фінансових злочинів. Вихо-
дячи на банк зі своїм рахунком, компанія 
використовує подвійний, потрійний, а іно-
ді і більш високий рівень засекреченості. 

На сьогоднішній день серед злочин-
ців, особливо серед ділків наркомафії, 
найбільш популярними способами «від-
мивання» грошей з використанням «кора-
лових» і «офшорних» компаній є : метод 
зворотної позики; маскування під одер-
жання доходу. Суть методу зворотної по-
зики полягає в тому, що «відмита» готівка 
повертається і використовується в схова-
ній формі: позика, інвестиції, зарплата, 
різного роду подарунки і т.д. 

Третя фаза (Integration). У третій фазі 
гроші знаходять нове, легальне джерело 
походження й інвестуються в легальну 
економіку : багато форм, використовува-
них в третій фазі, давно відомі і застосову-
ються, зокрема, для зниження рівня опо-
датковування. 

Угоди зі заниженням ціни. Як приклад 
можна привести операцію з нерухомістю. 
Купується будинок за заниженою ціною. 
Різниця з реальною ціною доплачується 
«чорними» грошима. Після цього «здій-
снюється ремонт», і будинок продаєть-
ся за більш високою ціною. У результаті 
утвориться легальний доход.

Аналогічні операції проводяться і з ак-
ціями за умовами ринкових цін.

Угоди із завищенням ціни. поширені в 
біржовому обігу, в операціях із творами 
мистецтва, на аукціонах. Речі, вартість 
яких можна визначити лише умовно, оці-
ночно, продаються за дуже високою ціною 
У результаті утвориться високий реальний 
доход.

Маскування джерела грошових доходів 
здійснюється також за допомогою купівлі 
і продажу товарів чи послуг. Цей метод 

використовується «правопорушниками» 
у країнах з тільки що введеною чи неста-
більною грошовою одиницею. Злочинці 
реалізовують його двома шляхами: про-
даж товарів за завищеними цінами; від-
правлення фірмі – покупцю фальшивих 
рахівниць-фактур на оплату без фактичної 
реалізації товарів чи послуг. 

За бухгалтерськими документами (чи 
конторськими книгами) правоохоронні 
органи можуть визначити наявність угод 
із продажу товарів, що фактично не були 
реалізовані, і одержання розрахунків за 
них. Отримані як плата суми часто міс-
тять у собі витрати на страхування, тран-
спортні й інші зв’язані з цим проблеми. 
Одержавши дозвіл Національного банку 
на закупівлю товарів, ціна яких сильно 
завищена, суб’єкт не тільки одержує до-
ход від імпортування їм товарів, але і має 
можливість конвертувати місцеву валюту 
в національному банку з подальшим пере-
кладом її в західні банківські центри. Час-
тина загальної суми грошей, що отримана 
за рахунок підвищення цін, і є «відмити-
ми» засобами. 

Найчастіше ділки у своїй практиці ви-
користовують перший спосіб реалізації 
цього методу, що є основним способом 
вивозу валюти з країн третього світу як 
найбільш ризикований і більш складний 
для вивчення фахівцями. 

Трансферпрайсинг (Transferpricing). 
Розповсюджений в експортно-імпортних 
операціях. Складаються два договори: – 
реальний і фіктивний (із завищеною сумою 
угоди). За фіктивним договором гроші пе-
реводяться фірмі-посереднику, як правило, 
зареєстрованої в офшорній зоні. Різниця 
між реальною і фіктивною ціною залиша-
ється на рахунку цій фірмі як доход.

Лотереї, що відмили через казино. За-
гальновідомо, що казино – це легалізовані 
ігрові установи. Кінні, собачі біги й інші 
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розважальні установи одержують великі 
суми готівки. Ці засоби можуть бути пере-
ведені в інші казино, що розповсюджені по 
усьому світу. У результаті не залишається 
ніякої документації для проведення ауди-
торської перевірки. Гроші безперешкодно 
переводяться з однієї країни в іншу з ви-
користанням банківських можливостей 
казино. Тут вони можуть конвертуватися 
в інші форми грошового обігу і депону-
ватися у фінансових установах. Казино 
широко використовується правопоруш-
никами. На «брудні» гроші вони купують 
велику кількість гральних фішок чи, поси-
лаючись на свою майбутню участь у грі, 
вкладають визначену суму на депозитний 
рахунок казино. Звичайно, такі бізнес-
мени не грають, а якщо грають, то дуже 
мало. Надалі суб’єкти повертають фішки 
в казино чи закривають рахунок у банку 
й одержують чеки на визначену суму, що 
виписуються на їхнє ім’я чи на ім’я третіх 
осіб. Потім чекова сума депонується на 
рахунок у банку правопорушника. Таким 

чином, злочинець має алібі щодо джерел 
його грошей – гроші були виграні в кази-
но. Безумовно, що «відмивання» грошей 
таким способом вимагає встановлення 
тісних контактів з керівниками казино. У 
кінцевому результаті організована злочин-
ність «звиває мережу» навколо установ, 
що займаються розважальним бізнесом, і 
ставить їх під свій контроль, як це у свій 
час зробив Камора в південній частині 
Франції.

Позички і сплати відсотків. Гроші де-
понуються на рахунку закордонної фірми. 
Після цього фірма дає позичку чи висту-
пає гарантом по банківському кредиту, що 
є для одержувача легальними грошима.

Прямі інвестиції. Здійснюються в за-
ключній фазі за допомогою «відмитих» 
грошей. Розміщення засобів залежить від 
їхнього розміру, професійних знань зло-
чинців і їхніх радників. Транснаціональні 
кримінальні корпорації використовують, 
як правило, весь спектр інвестиційних 
можливостей.
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ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ  
НА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ  

ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена визначенню основних факторів, які впливають на формування громад-
ської думки щодо діяльності органів судової влади. Розглядаються особливості формування гро-
мадської думки та визначаються цілі, на досягнення яких має бути спрямована діяльність органів 
судової влади для підвищення рівня довіри громадськості. Наводяться дані соціологічних дослі-
джень, які проводилися для з’ясування ставлення громадян до судової гілки влади.

Ключові слова: громадськість, громадська думка, довіра громадян, судова влада, судді, су-
дова система.

Статья посвящена определению основных факторов, которые влияют на формирование об-
щественного мнения относительно деятельности органов судебной власти. Рассматриваются 
особенности формирования общественного мнения, а также определяются цели, на осущест-
вление которых должна быть направлена деятельность органов судебной власти для повыше-
ния уровня доверия общественности. Приводятся данные социологических исследований, кото-
рые проводились для выяснения отношения граждан к судебной ветви власти.

Ключевые слова: общественность, общественное мнение, доверие граждан, судебная 
власть, судьи, судебная система. 

The article is devoted to defining major factors that influence the forming of public opinion about 
judicial power activity. The properties of the forming of public opinion are analyzed, goals as to improve 
public confidence are defined. The data of sociological researches is given to determine citizens’ atti-
tude to judicial branch of power.

Key words: the public, public opinion, citizens’ confidence, judicial power, judges, court system. 

Системні зміни, які відбуваються 
останнім часом у світі та не оминули й 
Україну, не могли не торкнутися судової 
влади, яка в нашій державі, на жаль, все 
ще залишається непрозорою та пригні-
ченою через недостатнє матеріально-фі-
нансове забезпечення та велику кількість 
негативної інформації щодо її діяльнос-
ті. Можна перелічувати багато факторів 
і впливів, які призвели до такого стану, 

але на сьогодні особливо треба відміти-
ти важливість прозорості судової влади, 
налагодження дієвої системи інформу-
вання громадян, створення комунікацій-
них механізмів та каналів для поширення 
інформації про діяльність судів та інших 
органів судової влади. Адже в ідеалі сус-
пільство хоче бачити судову владу чес-
ною, професійною, якій можна довіряти, 
яка є взірцем.
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Метою статті є окреслення важливих 
напрямків діяльності державних органів, 
органів судової влади, засобів масової 
інформації та громадськості, спрямова-
них на налагодження взаємовідносин між 
ними та досягнення порозуміння, а також 
визначення основних фаторів, які впли-
вають на формування громадської думки 
щодо діяльності органів судової влади.

Дослідження в сфері взаємодії грома-
дян та судової влади неодноразово здій-
снювалися в Україні. Вони стосувалися, 
головним чином, сприйняття громадянами 
судової системи взагалі, її відкритості/за-
критості, рівня обізнаності громадян щодо 
судової системи. Зокрема, вказані питання 
знайшли своє відображення у працях та-
ких вчених та практиків, як О.Б. Абросі-
мова, О.С. Денісова, О.І. Євтушенко, В.М. 
Лєбєдєв, І.Є. Марочкін, С.В. Праскова, 
С.В. Прилуцький, О.М. Овчаренко, О.Б. 
Прокопенко, А.В. Смирнов та інші. 

Разом із тим, слід зазначити, що комп-
лексного вивчення питань безпосередньо-
го співвідношення судової гілки влади 
та громадської думки наразі в Україні не 
здійснювалося, а також не визначалися 
основні фактори, які впливають на фор-
мування громадської думки.

Громадська думка – важливе для кож-
ної людини явище, адже впродовж жит-
тя кожен неодноразово стає об’єктом її 
впливу або впливає на неї. Політики, по-
літологи, дослідники, ЗМІ, журналісти, 
соціологи, суспільні психологи, філосо-
фи займаються громадською думкою як 
істотною частиною суспільного життя. 
Також громадська думка є предметом на-
укових досліджень, й щоразу більша заці-
кавленість вивченням громадської думки 
є очевидністю для середньостатистич-
ного жителя. Загалом громадська думка 
формується щодо справ, які є предметом 
конфлікту і непорозумінь у суспільстві, а 

відтак мають суспільне значення. Відмін-
ність поглядів, емоційних настроїв різних 
суспільних груп, суперечність думок, які 
вказують на незгоду суспільства у певних 
справах і на консенсус в інших справах, – 
усе це істотні дослідницькі виклики, які 
стимулюють вивчення громадської думки 
в різних напрямах [1, с. 60]. Не позбавлене 
важливості й вивчення проблем взаємодії 
громадської думки та судової влади. 

Перш за все, при окресленні основних 
факторів, які впливають на формування 
громадської думки щодо судової гілки 
влади, слід визначити суттєві особливості 
власне самої громадської думки. Так, аме-
риканський фахівець з паблік рилейшнз 
Хадлі Кентріл розробив правила, які він 
називає «законами громадської думки». 
Серед них найбільш цікавими нам вида-
ються такі:

1. Громадська думка надзвичайно чут-
лива до значущих подій.

2. Незвичайні за своєю притягальною 
силою події здатні на певний час підштов-
хнути громадську думку від однієї край-
ності до іншої. Громадська думка не ста-
білізується доти, доки значення наслідків 
подій не стане зрозумілим.

3. Громадська думка, як правило, швид-
ше формується під впливом подій, ніж 
слів – принаймні доти, доки усні заяви не 
набудуть значення «події».

4. Із психологічної точки зору, громад-
ська думка в основному детермінована ко-
рисливими інтересами людей. Події, сло-
ва, або будь-які інші стимули впливають 
на думку лише тоді, коли очевиднимє їх 
зв’язок з корисливими інтересами.

5. Громадська думка не перебуватиме 
весь час у збудженому стані доти, доки 
люди не відчують, що зачіпаються їхні 
інтереси, або доки думка, збуджена сло-
вами, не дістане підтвердження розвитком 
подій.
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6. Оскільки зачіпаються корисливі ін-
тереси людей, громадська думка легко 
змінюється.

7. Коли зачіпаються корисливі інтер-
еси, у демократичному суспільстві ймо-
вірно очікувати з боку громадської думки 
випередження практичних дій офіційних 
органів.

8. Коли думка поділяється незначною 
більшістю людей або коли думка ще іс-
тотно не структурована, доконаний факт 
може змінити громадську думку на ко-
ристь його схвалення.

9. У критичних ситуаціях люди стають 
прискіпливішими при оцінці компетент-
ності свого керівництва: якщо вони йому 
довіряють, то готові надати більші, ніж 
звичайно, повноваження; якщо вони від-
мовляють йому в довірі, то стають менш 
толерантними.

10. Люди менше чинять опір рішучи-
ми заходам, до яких вдаються керівники, 
якщо вони відчувають, що певною мірою 
беруть участьу прийнятті рішень.

11. Громадська думка, як і особиста 
думка, має емоційне забарвлення. Якщо 
громадська думка ґрунтується головним 
чином на емоціях, то вона готова до осо-
бливо різких змін під впливом подій.

12. Якщо люди демократичного сус-
пільства мають можливість дістати зна-
ння й користуються широким доступом 
до інформації, громадська думка має тве-
резий, здоровий глузд. Чим більше люди 
розуміються на власних перевагах від пе-
ребігу подій і пропонованих проектів, тим 
швидше вони схильні погодитися з більш 
об’єктивними міркуваннями реалістично 
мислячих фахівців [2, с. 152-153].

Отже, є безліч факторів, як зовнішніх, 
так і внутрішніх, які так чи інакше можуть 
вплинути на громадську думку. Ми в на-
шій роботі зосередимо свою увагу на фак-
торах, які, поряд з переліченими, можуть 

мати вплив на формування громадської 
думки стосовно судової гілки влади.

Головною метою впливу на громадську 
думку є спонукання її до підтримки і вза-
ємодії з органами судової влади на основі 
позитивного сприйняття і довіри до них. 
Якщо розглядати формування громадської 
думки щодо судової гілки влади як пев-
ну діяльність, то необхідним видається 
окреслення основних цілей, на досягнен-
ня яких вона спрямована. Це, зокрема:

- зміна ставлення населення до су-
дової системи;

- викликання інтересу громадськос-
ті до діяльності судової влади;

- підвищення обізнаності громадян 
щодо правових питань;

-  передача певних знань;
- покращення стосунків з цільовими 

і зацікавленими групами (наприклад, ЗМІ, 
громадськими правозахисними організа-
ціями).

Усталеною вважається думка, що фор-
мування громадської думки щодо судової 
влади цілком залежить від поінформова-
ності громадськості стосовно організації 
і діяльності органів судової гілки влади. 
Але ж не можна не погодитись з тим, що 
ставлення громадськості до судів та суддів 
дуже часто формується під впливом або ж 
неправдивої інформації, або в результаті 
відсутності належного розуміння громад-
ськістю ролі суду в процесі відправлення 
правосуддя. Таке неналежне або невірне 
розуміння в деяких випадках призводить 
до послаблення довіри громадян до судів. 
Частково підвищити рівень довіри гро-
мадськості до судів можна шляхом забез-
печення поінформованості громадськості 
про те, чим займаються суди, адже підви-
щення рівня доступності, прозорості та 
компетентності можна визначити одними 
з найважливіших засобів підсилення гро-
мадської довіри досудів. Але нам виявля-
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ється, що вирішення тільки цього питання 
є недостатнім, адже очевидним є те, що 
формування громадської думки, основаної 
на довірі судовій владі, вимагає більшого, 
ніж простого надання інформації про ді-
яльність судів [3, с. 96].

Останнім часом в Україні проводили-
ся численні дослідження, соціологічні 
опитування щодо з’ясування ставлення 
громадськості до судової влади. Слід кон-
статувати, що упродовж останніх 10 років 
рівень суспільної підтримки діяльності 
українських судів загалом демонстрував 
тенденцію до повільного, але постійного 
зниження. За результатами соціологіч-
ного опитування фонду «Демократичні 
ініціативи» діяльність вітчизняних судів 
негативно оцінює 69% українців, в той 
час як позитивно – лише 20%. Найбільше 
скептиків проживає в південних регіонах 
(82%), на заході (74%) та в центрі країни 
(73%), найменше на сході – 55%. Резуль-
тати проведених різними службами со-
ціологічних досліджень, як правило, за-
свідчували, що громадяни вважають суди 
одним із найбільш корумпованих органів 
державної влади та оцінюють їх діяль-
ність як неефективну. До першочергових 
проблем судочинства в Україні громадяни 
відносять залежність суду від інших гілок 
та інститутів влади, а також – його корум-
пованість. Судову систему громадяни вва-
жають найбільш корумпованою серед різ-
них сфер суспільного життя. В свою чергу 
залежність і корумпованість судів зумов-
лює необ’єктивність судових рішень. Згід-
но результатів опитувань, проведених со-
ціологічною службою Центру Разумкова 
у вересні-жовтні 2013 року, лише близько 
чверті опитаних громадян вважають, що 
під час ухвалення судових рішень судді 
керуються законом або обставинами спра-
ви, більшість – переконані в корисливій 
або кон’юнктурній мотивації суддів. Ре-

зультатом цього, на думку опитаних, є, зо-
крема, нерівні шанси громадян у судових 
процесах залежно від їх соціального та 
матеріального статусу. Переважно нега-
тивно оцінюють громадяни також вироки, 
що виносилися в політично резонансних 
справах, зокрема, проти опозиційних по-
літиків. Наслідком суспільної зневіри в су-
довій системі і справедливому правосудді 
є зростання підтримки позаправових ме-
тодів реалізації принципу невідворотності 
покарання за злочин (самосуду, допусти-
мість якого тією чи іншою мірою визна-
ють сьогодні більшість (56%) громадян). 
Результати соціологічного опитування 
свідчать, що негативна оцінка судової сис-
теми сформувалася не лише під впливом 
висвітлення її діяльності у ЗМІ, але й під 
впливом власного досвіду участі громадян 
у суді або досвіду близьких їм людей – та-
кий досвід має кожен п’ятий громадянин 
України. При цьому, з багатьох питань по-
зиції та оцінки усіх опитаних та тих, хто 
має той чи інший досвід участі у судових 
процесах, не різняться [4, с. 74]. Усе це до-
зволяє знов таки піддати сумніву пошире-
ну наразі тезу про те, що негативний імідж 
українських судів формують насамперед 
ЗМІ. Свій внесок у формування досить 
непривабливого іміджу українських судів 
роблять і самі суди – дедалі більше втрача-
ючи підтримку та довіру суспільства.

Проаналізувавши соціологічні опи-
тування, дослідження у засобах масової 
інформації, врахувавши думки вчених та 
практиків, спробуємо виокремити основні 
фактори, які мають вплив на формування 
громадської думки стосовно органів судо-
вої гілки влади. 

По-перше, формування позитивної гро-
мадської думки щодо органів судової вла-
ди тісно взаємопов’язане із дотриманням 
та належною реалізацією принципу до-
ступності правосуддя. Перш за все, вра-
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ховується територіальна доступність суду, 
коли особі легко вперше знайти будівлю 
суду та зручно дістатися до будівлі суду 
громадським транспортом. Хоча судова 
система України побудована за принци-
пом територіальності, відповідно до якого 
в кожній адміністративно-територіальній 
одиниці має бути створений суд, але, на 
наш погляд, було б доцільним розширен-
ня мережі місцевих судів і збільшення 
чисельності їх суддів, а також збільшення 
можливостей досудового врегулювання 
спорів задля зменшення кількості звер-
нень до суду. Адже брак судів і суддів 
нижчих інстанцій зумовлює велику заван-
таженість суддів і формальний підхід до 
розгляду судових справ, а також тривалий 
термін розгляду справ.

Крім того, важливим для осіб, які звер-
таються до суду, та одним із елементів до-
ступності правосуддя є необтяжливість 
суми офіційних платежів, пов’язаних із 
зверненням до суду, адже на думку біль-
шості громадян витрати на розгляд судо-
вих справ є високими, при цьому деякі з 
них рідко чітко уявляють собі, за які по-
слуги вони сплачують у суді. Також вра-
ховується доступність послуг адвоката, 
тобто у особи має бути впевненість у тому, 
що, у разі виникнення такої необхідності, 
у будівлі суду вона зможе отримати юри-
дичну консультацію, при цьому важли-
вим є забезпечення державою можливості 
отримання безкоштовної консультації ад-
вокатів.

Наступними факторами, які безпосе-
редньо відіграють роль у формуванні по-
зитивної громадської думки, є зручність 
та комфортність перебування у суді та 
його вдала внутрішня організація. Зо-
крема, для громадян важливим є достат-
ність зручних місць для очікування та 
оформлення документів, ознайомлення з 
матеріалами та підготовки до слухання, 

чистота та прибраність приміщення суду, 
зручність графіку роботи канцелярії суду, 
зручність та добра організованість графі-
ку прийому громадян, врахування потреб 
громадян з обмеженими можливостями 
щодо безперешкодно потрапляння до суду 
і користування послугами суду. Важливу 
роль також відіграють комунікабельність 
та ввічливість працівників апарату суду, 
готовність бути корисними для кожного 
громадянина. Для відвідувачів суду важ-
ливими у спілкуванні є такі риси праців-
ників апарату суду, як доброзичливість 
та повага, бажання допомогти, однакове 
ставлення до всіх відвідувачів, незалежно 
від їхнього соціального статусу та інших 
чинників, старанність, дисциплінованість, 
дотримання слова, витриманість, корек-
тність, професіоналізм та знання своєї 
справи. Адже ні для кого не є секретом той 
факт, що останнім часом суди у своїй ді-
яльності орієнтуються на інтереси держа-
ви (влади) більше, ніж на інтереси звичай-
них громадян (суспільства), що все більше 
проявляється зневага до людини, її гіднос-
ті, прав і свобод і ця зневага проявляється 
в усьому – від обстановки у приміщенні 
суду, поведінки судді і співробітників суду 
до ігнорування громадянина як учасника 
судового процесу.

З питання довіри, на наш погляд, похо-
дить поняття прозорості судової системи, 
адже судова система та кожен суддя осо-
бисто має слідувати вимогам відкритості 
та прозорості у всіх діях, які ним вчиня-
ються. Перш за все, йдеться про інформа-
ційну відкритість органів судової влади. 
Для громадян важливо, щоб інформація, 
яку вони отримують у суді, буда доступ-
ною, повною та ясною. Задля цього у 
приміщенні суду повинно бути достатньо 
наочної інформації щодо: розташування 
кабінетів, залів судових засідань, інших 
приміщень; правил допуску в суд та пе-
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ребування в ньому; справ, що призначені 
до розгляду; загальних відомостей про 
суд; визначення чіткого переліку докумен-
тів, необхідних для звернення до суду та 
розгляду справи в суді, зразків таких до-
кументів; порядку сплати судових зборів 
та мита, реквізитів та розмірів платежів. 
Вся ця інформація має бути розташова-
на на інформаційних стендах, відкритих 
для вільного доступу громадян. Для озна-
йомлення зі справами в інформаційному 
відділі суду було б доцільно передбачити 
окрему кімнату з необхідною ксерокопію-
вальною технікою. Крім цього, враховую-
чи той факт, що у світі все більше людей 
користуються мережею Інтернет, було б 
бажано всю інформацію також розміщува-
ти на офіційній сторінці суду в Інтернеті, 
а також самі приміщення суду обладнати 
Wi-Fi зв’язком. Видається цікавою думка 
щодо запровадження електронного обміну 
інформацією сторін і суду на всіх етапах 
судочинства задля зведення до мінімуму 
особистого спілкування сторін у справі 
з суддями і працівниками апарату суду. 
Підвищенню відкритості діяльності судів 
буде також сприяти забезпечення доступу 
громадян до всіх судових рішень, а також 
можливості представникам ЗМІ бути при-
сутніми на будь-якому судовому засіданні.

Звичайно, велику роль у формуванні 
громадської думки стосовно судів та суддів 
відіграють якість та ефективність відправ-
лення правосуддя. Ступінь довіри громадян 
варіюється залежно від таких критеріїв, як 
вчасність розпочатого судового слухання, 
врахування побажань при призначенні дня 
та часу судого засідання, своєчасне отри-
мання повісток та повідомлень про розгляд 
справи, обґрунтованість затримки / пере-
несення слухання у розгляді справи, своє-
часне ознайомлення з матеріалами справи 
та інших факторів. Для громадян важливо, 
щоб їхня справа була розглянута швидко, 

щоб буле відсутнє явне затягування спра-
ви, а судове рішення було справедливим 
та обґрунтованим, написаним зрозумілою 
мовою. Особа, що брала участь у судовому 
процесі, повинна мати відчуття, що судо-
вий процес був незалежним і неупередже-
ним, а також мати переконання, що судове 
рішення буде виконаним, адже на сьогодні 
питання виконання судових рішень є вкрай 
актуальним, оскільки більшість громадян 
у багатьох випадках, навіть отримавши 
рішення суду на свою користь, не змогли 
домогтися виконання цього рішення відпо-
відачем, насамперед – коли цим відповіда-
чем був державний орган, банк або пред-
ставник влади.

Справді незалежна судова система зви-
чайно починається з суддів, які беруть на 
себе відповідальність поводитися та здій-
снювати правосуддя таким чином, щоб 
уряд та громадяни довіряли їм. Вимога 
прозорості, незалежності та ефективності 
функціонування судової системи посилює 
значення дотримання суддями етичних 
стандартів, сформованих у вигляді кодек-
сів етичної поведінки судді, які створені 
на основі принципів доброчесності, ети-
ки, професійності, порядності, високої 
моральності, що сприятиме забезпеченню 
суддівської незалежності та, відповідно, 
вестиме до зростання рівня довіри сус-
пільства до судової системи в цілому. Зви-
чайно, громадська думка формується й на 
підставі враження особи, яка прийшла до 
суду, від самого судді: чи поважає він вас та 
вашу гідність, чи ставиться він до учасни-
ків процесу коректно та ввічливо, чи високі 
у нього моральні якості. Багато чого зале-
жить й від того, як саме суддя веде судовий 
процес: наскільки він підготовлений до су-
дового розгляду конкретної справи, чи до-
тримується він процедури розгляду справи, 
чи законним, обґрунтованим, доступним та 
зрозумілим є його рішення [5, с. 19]. Крім 
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того, важливим є своєчасність отримання 
рішення по справі. 

Формуванню позитивної громадської 
думки стосовно судової влади буде спри-
яти подолання корумпованості, закритос-
ті та корпоративності судової системи, а 
також посилення відповідальності суддів, 
особливо за винесення незаконного рі-
шення.

Як висновок можна підсумувати, що 
разом із законністю та справедливістю 
судових рішень джерелом формування 
громадської думки про діяльність судів 
в Україні є й рівень задоволення чи не-
вдоволеності учасників судових процесів 
функціонуванням судової системи, тобто 

суб’єктивне сприйняття того, чи комфорт-
но себе почував громадянин у суді, чи по-
вну, зрозумілу він отримав інформацію та 
чи вчасно цю інформацію надали праців-
ники суду. Отже, основною метою рефор-
мування судової системи України повинно 
стати забезпечення стабільності через до-
тримання законів і конституції, безапеля-
ційне виконання вимог неупередженості 
та високого професіоналізму суддями всіх 
рівнів, вирішення проблеми невиконання 
судових рішень, забезпечення дотримання 
принципу верховенства права як одного з 
ключових елементів розвитку демократії в 
Україні, завдяки чому зросте довіра насе-
лення до судової гілки влади.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИБОРЦІВ  
ЯК СУБʼЄКТІВ ІНШИХ ФОРМ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ  

В УКРАЇНІ

У статті досліджено сутність конституційно-правового статусу виборців як суб’єктів інших 
форм безпосередньої демократії, де волевиявлення громадян, що мають згідно з Конституцією і 
законодавством України право голосу, здійснюється шляхом голосування.

Ключові слова: громадяни України, виборці, інші форми безпосередньої демократії, місцеве 
самоврядування, голосування.

В статье исследована сущность конституционно-правового статуса избирателей как субъек-
тов иных форм непосредственной демократии, где волеизъявления граждан, имеющих согласно 
Конституции и законодательства Украины право голоса, осуществляется путем голосования.

Ключевые слова: граждане Украины, избиратели, иные формы непосредственной демокра-
тии, местное самоуправление, голосование. 

The article studies the essence of the constitutional and legal status of the voters as subjects of 
other forms of direct democracy, where the will of citizens who have under the Constitution and laws of 
Ukraine the right to vote, carried by a vote.

Key words: Ukrainian citizens, voters, and other forms of direct democracy, local government, 
vote.

Актуальність теми. Серед важливих 
напрямків розвитку теорії і практики без-
посередньої демократії в Україні, є дослі-
дження конституційно-правового статусу 
виборців, визначальною ознакою яких є 
наявність у них права голосу в різних спо-
собах голосувань при вирішення загально-
державних чи місцевих справ. Сучасні ж 
наукові дослідження конституційно-пра-
вового статусу виборців здійснюються, в 
основному, у сфері виборчого права та про-
цесу. Тому пошук правової регламентації 

конституційно-правового статусу виборців 
як суб’єктів інших форм безпосередньої 
демократії, де рішення приймаються шля-
хом голосування, об’єктивно є актуальним. 

Стан дослідження. Окремі питання 
конституційно-правового статусу ви-
борців як суб’єктів інших форм безпосе-
редньої демократії в Україні у контексті 
загальних проблем виборчого, референд-
ного, муніципального права 

Г. Г. Абасов, О.В. Батанов, О.О. Галус, 
В.В. Комарова, В.В. Кравченко, В. М. Кам-
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по, Я.В. Лазур, П.М. Любченко, Ю. М. Ле- 
мішко, О.Г. Мурашин, В. Ф. Погорілко,  
М. І. Ставнійчук, П.А.Трачук, В.Л. Федо-
ренко, В.Е. Чиркин, В.М. Шаповал та ін.

Однак, проблема конституційно-право-
вого статусу виборців як суб’єктів інших 
форм безпосередньої демократії в Україні 
не отримала власного самостійного комп-
лексного дослідження.

Метою даної статті є дослідження сут-
ності конституційно-правового статусу 
виборців як суб’єктів інших форм безпо-
середньої демократії в Україні на основі 
аналізу норм Конституції і законодавства 
України та статутів територіальних гро-
мад, що визначають статус громадян як 
виборців.

Виклад основних положень. Консти-
туційно-правові основи статусу вибор-
ців в Україні містяться у нормах розділу 
III Конституції «Вибори. Референдум». 
Вони пов’язуються, по-перше, з народним 
волевиявленням, яке відповідно до ст. 69 
здійснюється через вибори, референдуми 
та інші форми безпосередньої демократії; 
по-друге, з наданням громадянам Укра-
їни, що досягли на день їх проведення 
вісімнадцяти років права голосу на ви-
борах і референдумах і є дієздатними (ст. 
70); по-третє, з принципами виборчого 
права, які встановлені у ст. 71. Тобто, за 
логікою законодавчої техніки ст. 69 Кон-
ституції України є засадничою для інших 
статей розділу ІІІ Основного Закону щодо 
здійснення народного волевиявленням 
через вибори, референдуми та інші фор-
ми безпосередньої демократії, які разом з 
нормами виборчого, референдного та ін-
шого законодавства визначають права та 
обов’язки громадян, які мають право го-
лосу, є основою загального конституцій-
но-правового статусу виборців в Україні. 
Структурним елементом цього загального 
статусу є конституційно-правовий статус 

виборців в інших формах безпосередньої 
демократії, який є предметом дослідження 
у даній статті.

Складність розгляду цього питання 
обумовлюється тим, що поняття «інші 
форми безпосередньої демократії» не роз-
крито. В науці конституційного права іс-
нує думка, що серед існуючих на сьогодні 
«інших форм безпосередньої демократії», 
які становлять собою народне волевияв-
лення, й таких, що відповідають конститу-
ційним механізмам народовладдя, єдиною 
є відкликання виборцями депутатів міс-
цевих рад [1, с. 507]. З чим важко погоди-
тися, оскільки певні інші форми безпосе-
реднього народовладдя, в яких громадяни 
України реалізують право голосу шляхом 
відкритого або таємного голосування, пе-
редбачалися і зараз передбачаються зако-
нодавством України.

 На сьогодні такими формами є:  
1) загальні збори громадян за місцем про-
живання ; 2) відкликання депутата місце-
вої ради (п. 1 ч. 1 ст. 5 та Розділ V Закону 
України «Про статус депутатів місцевих 
рад»); 3) доручення виборців (ч. 2 ст. 43 
Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», ч. 5, 6, 8 ст.17 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих 
рад); 4) місцеві ініціативи (ст. 9 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»); 5) громадські слухання (ст. 13 
Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні»). Але 

у більшості з цих актів поняття «вибор-
ці» не вживається, хоча громадяни Украї-
ни, які мають право голосу і беруть участь 
у цих формах здійснення народовладдя, 
фактично ними є. 

Тому об’єктивно постає потреба до-
слідження конституційно-правової прак-
тики участі громадян як виборців у різ-
них формах безпосередньої демократії, в 
яких їх волевиявлення як носіїв народного 
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суверенітету здійснюється шляхом голо-
сування через право голосу, наданого їм 
Конституцією України. Цей висновок від-
повідає Рішенню Конституційного Суду 
України від 5 жовтня 2005 р. №6-рп/2005, 
у п. 1 якого він встановив, що положення 
частини другої ст. 5 Конституції України 
«носієм суверенітету і єдиним джерелом 
влади Україні є народ» треба розуміти так, 
що в Україні вся влада належить народові. 
Влада народу є первинною, єдиною і не-
відчужуваною та здійснюється народом 
шляхом вільного волевиявлення через 
вибори, референдум, інші форми безпо-
середньої демократії у порядку, визначе-
ному Конституцією та законами України, 
через органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, сформова-
ні відповідно до Конституції та законів 
України [2].

Найпоширенішою з наведених форм 
сьогодні є загальні збори громадян за 
місцем проживання, які є організаційно-
правовою формою спільного публічного 
обговорення та вирішення жителями пев-
ної території питань місцевого значення. 
Вони передбачені ст. 8 Закону України 
«Про місцеве самоврядування» , ст. 8 За-
кону України «Про столицю України – міс-
то-герой Київ», Положенням про загальні 
збори громадян за місцем проживання в 
Україні, затвердженим Постановою Вер-
ховної Ради України від 17 грудня 1993 
року та статутами територіальних громад. 

При цьому загальні збори громадян за 
місцем проживання справедливо визна-
ються багатогранним та багатофункціо-
нальним явищем. 

О.О. Галус, визначаючи збори громадян 
як форму безпосереднього народовладдя, 
яка полягає у колективному обговоренні 
та вирішенні територіальною громадою 
або її частиною питань місцевого зна-
чення шляхом зібрання їх у заздалегідь 

визначеному місці у заздалегідь визначе-
ний час, визнає їх організаційною базою 
проведення інших форм безпосереднього 
народовладдя (наприклад, місцевих ініці-
атив, громадських слухань, доручень ви-
борців тощо) [4, c. 15], підкреслюючи їх 
універсальний характер використання у 
сфері безпосереднього народовладдя.

В.Е. Теліпко та С.А. Панасюк, харак-
теризуючи їх як колективну форму для 
обговорення найважливіших питань, що 
зачіпають інтереси громадян, формуван-
ня органів місцевого самоврядування та 
інших питань місцевого життя, слушно 
зазначають, що в загальних зборах, мають 
право брати участь громадяни, мешканці 
територіальних громад із правом голосу, 
тобто фізичні особи, які проживають у те-
риторіальній громаді і відповідають усім 
вимогам закону про вибори до органів 
місцевої влади [5, с. 33].

Це положення знайшло своє закріплен-
ня у статутах територіальних громад. Так, 
у Статуті територіальної громади м. Дні-
пропетровська зазначається: «У роботі 
загальних зборів громадян беруть участь 
члени територіальної громади, які мають 
право голосу на місцевих виборах та які 
проживають на відповідній території». При 
цьому, слід зазначити, що до компетенції 
загальних зборів громадян серед інших по-
вноважень Статут називає розгляд питань: 
про відкликання народних депутатів Укра-
їни і депутатів міської ради та районних у 
місті рад; про внесення на розгляд міської 
ради пропозицій про проведення місцевого 
референдуму; про утворення ініціативних 
груп всеукраїнського і місцевих референ-
думів, які безпосередньо пов’язані з демо-
кратичними процесами, суб’єктами яких є 
виборці [6]. Схожі норми містяться у ста-
тутах територіальних громад м. Києва, м. 
Запоріжжя, м. Івано-Франківська, м. Чер-
нівці, м. Сімферополя та ін.
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У цих статутах територіальних громад 
зазначається, що з розглянутих питань за-
гальні збори приймають рішення більшіс-
тю присутніх на зборах, відкритим або та-
ємним голосуванням. Спосіб голосування 
визначається регламентом, затвердженим 
учасниками загальних зборів. Рішення за-
гальних зборів оформлюються протоколом. 

З наведеного випливає, що громадяни, 
як учасники загальних зборів, що мають 
право голосу і відповідають вимогам зако-
ну про вибори до органів місцевої влади, 
фактично прирівнюються до виборців, а 
точніше визнаються ними.

Отже, на підставі викладеного можна 
дійти висновку, що загальні збори грома-
дян за місцем проживання є універсаль-
ною формою безпосередньої демократії, 
на яких громадяни України, що мають 
право голосу і відповідають вимогам зако-
ну про вибори до органів місцевої влади, 
приймають рішення більшістю присутніх 
на зборах шляхом відкритого або таємно-
го голосування з питань, віднесених до їх 
компетенції, у тому числі: про відкликан-
ня депутатів місцевих рад; про внесення 
на розгляд рад пропозицій про проведен-
ня місцевого референдуму; про утворення 
ініціативних груп місцевих референдумів, 
місцевих ініціатив, громадських слухань, 
доручень виборців тощо, тобто є органі-
заційною базою проведення інших форм 
безпосереднього народовладдя на місце-
вому рівні.

Іншою формою безпосередньої демо-
кратії, яка відбувається за процедурою ви-
борчого процесу місцевих виборів, але із 
зворотною метою, є відкликання виборця-
ми депутата місцевої ради. 

Сутність інституту відкликання депу-
татів місцевих рад полягає в тому, що на 
вимогу місцевої ради чи зборів громадян, 
підтриману підписами не менш як п’яти 
відсотків виборців округу, від якого був 

обраний депутат, проводиться голосуван-
ня щодо його відкликання. 

О.В. Батанов, розуміє під відкликанням 
депутата місцевої ради форму прямого во-
левиявлення територіальної громади щодо 
прийняття рішення про відповідальність 
депутата місцевої ради перед населенням 
як можливість дострокового припинення 
його повноважень шляхом голосування 
членів цієї громади [7 , с. 197], тобто ви-
борцями.

Матеріальними підставами для прове-
дення такого голосування може бути пе-
редбачені ст. 37 Закону України «Про ста-
тус депутатів місцевих рад»: порушення 
депутатом місцевої ради положень Кон-
ституції і законів України, що встановлено 
судом; пропуск депутатом місцевої ради 
протягом року більше половини пленар-
них засідань ради або засідань постійної 
комісії, невиконання ним без поважних 
причин рішень і доручень ради та її орга-
нів; невідповідність практичної діяльнос-
ті депутата місцевої ради основним прин-
ципам і положенням його передвиборної 
програми.

Право вносити пропозиції про відкли-
кання депутата місцевої 

ради до територіальної виборчої комі-
сії, відповідно до ст. 38 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад», на-
лежить відповідній місцевій раді, зборам 
виборців на території відповідного вибор-
чого округу. 

Депутат місцевої ради вважається від-
кликаним, якщо за його відкликання про-
голосувало більше половини виборців, які 
взяли участь у голосуванні.

Доручення виборців. Ще однією з 
форм безпосередньої демократії, що по-
требують народного волевиявлення шля-
хом голосування є передбаченні Законом 
України від 11 липня 2002 року «Про ста-
тус депутатів місцевих рад» доручення ви-
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борців, які вони можуть давати своєму де-
путату місцевої ради на зборах і зустрічах 
під час його звітів чи зустрічей з питань, 
що випливають з потреб відповідного ви-
борчого округу чи територіальної громади 
в цілому. Депутат місцевої ради є пред-
ставником інтересів не лише територіаль-
ної громади, а й виборців свого виборчого 
округу, де він балотувався і був обраний. 
У цьому випадку депутат є юридично від-
повідальним перед тими, хто його обрав. 
Передумовою такої відповідальності є на-
каз виборців. Депутат зобов’язаний звіту-
вати перед своїми виборцями і може бути 
достроково відкликаний (позбавлений 
мандата) у разі невиконання або неналеж-
ного виконання наказу. Доручення вибор-
ців депутатові місцевої ради має бути під-
тримане більшістю учасників зборів, яка 
визначається шляхом голосування.

Депутат місцевої ради періодично ін-
формує своїх виборців про результати роз-
гляду радою та її виконавчими органами 
доручень виборців та особисту участь в 
організації їх виконання.

Місцеві ініціативи як форма безпосе-
редньої демократії передбачена ст. 9 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», відповідно до якої члени те-
риторіальної громади мають право ініці-
ювати розгляд у раді будь-якого питання, 
віднесеного до відання місцевого само-
врядування. Це можуть бути питання со-
ціально-економічного і культурного роз-
витку адміністративно-територіальних 
одиниць, управління комунальною влас-
ністю, будівництва, регулювання земель-
них відносин, охорони навколишнього 
природного середовища, соціального за-
хисту населення тощо. 

Змістом конституційно-правового ін-
ституту місцевої (громадської) ініціати-
ви є сукупність конституційно-правових 
норм, які регулюють порядок здійснен-

ня у вигляді обов’язкової для розгляду у 
встановленому законом порядку громад-
ської ініціативи, спрямованої на прийнят-
тя представницьким органом місцевого 
самоврядування в межах встановленої 
компетенції нормативно-правового акта 
відповідно до Конституції та законів або 
на вирішення ним в іншій формі громад-
ського значущого питання, яке міститься в 
пропозиціях громадян. 

Порядок внесення місцевої ініціативи 
на розгляд ради визначається представ-
ницьким органом місцевого самовряду-
вання або статутом територіальної грома-
ди з урахуванням вимог Закону України 
«Про засади державної регуляторної по-
літики у сфері господарської діяльності».

З наведеного випливає, що місцева іні-
ціатива може бути внесена безпосередньо 
громадянами України, які є дієздатними, 
досягли 18 років та зареєстровані в уста-
новленому порядку на території відповід-
ної адміністративно-територіальної оди-
ниці до ради якої вона вноситься, тобто 
мають право голосу і володіють виборчи-
ми правами. 

Це підтверджується практикою пра-
вового регулювання місцевих ініціатив у 
статутах територіальних громад.

Так, Статутом територіальної грома-
ди м. Дніпропетровська передбачено, що 
члени територіальної громади мають пра-
во ініціювати розгляд обласною, міською, 
районними в місті, Таромською селищ-
ною радами будь-якого питання, відне-
сеного Конституцією і законами України 
до відання місцевого самоврядування. З 
місцевою ініціативою можуть виступити: 
до міської ради – ініціативні групи, сфор-
мовані з членів територіальної громади 
чисельністю не менше 250 осіб; до район-
ної у місті або Таромської селищної ради 
– ініціативні групи з членів територіаль-
ної громади, які проживають на території 
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відповідного району або сел. Таромське, 
чисельністю не менше 150 осіб [6].

Збори громадян з питань місцевої ініці-
ативи приймають відповідне рішення з пи-
тань, що вирішується зборами, більшістю 
громадян, присутніх на зборах, відкритим 
або таємним голосуванням. Створення іні-
ціативної групи повинно бути зафіксоване 
протоколом зборів. Рішення зборів підпи-
сується головою та секретарем зборів.

Отже, викладене переконливо доводить, 
що суб’єктами ініціювання місцевих ініціа-
тив як форми безпосереднього народовлад-
дя є громадяни України, які мають право 
голосу і володіють виборчими правами.

Громадські слухання є формою місце-
вої безпосередньої демократії, метою якої 
є надання членам територіальної громади 
міста (села, селища) можливості брати 
участь у підготовці рішень щодо проблем 
життєзабезпечення й розвитку територі-
альної громади міста, у здійсненні місце-
вого самоврядування. Відповідно до ст. 
13 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» організаційно-правою 
формою громадських слухань є зустрічі 
членів територіальної громади з депута-
тами відповідної ради та посадовими осо-
бами місцевого самоврядування, під час 
яких можуть заслуховувати їх, порушу-
вати питання та вносити пропозиції щодо 
питань місцевого значення, що належать 
до відання місцевого самоврядування. 

Предметом обговорення на громад-
ських слуханнях можуть бути: а) проек-
ти нормативних та ненормативних актів 
місцевих рад, їх виконавчих органів, по-
садових осіб місцевого самоврядування;  
б) чинні рішення органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування; в) питання міс-
цевого значення, що належать до відання 
місцевого самоврядування; г) звіти депута-
тів міської ради, районних у місті рад, місь-
кого голови, голови районної в місті ради та 

інших посадових осіб місцевого самовряду-
вання. Пропозиції, які вносяться за резуль-
татами громадських слухань, підлягають 
обов’язковому розгляду органами місцевого 
самоврядування.

Під час громадських слухань члени те-
риторіальної громади реалізують належне 
їм право голосу на загальних зборах при 
визначенні питання, що виносяться на слу-
хання, при обрані ініціативної групи членів 
територіальної громади, при заслуховуванні 
звітів депутатів та посадових осіб, наданні 
доручень депутатам місцевих рад, рішення 
за результатами розгляду яких приймаються 
шляхом голосування і оформлюються про-
токолом зборів. Крім того ця форма місцевої 
демократії передбачає збір підписів членів 
територіальної громади на підтримку прове-
дення громадських слухань, які збираються 
ініціаторами на підписних листах, що є фор-
мою волевиявлення шляхом голосування.

Висновки, зроблені за результата-
ми дослідження. Таким чином, сьогодні 
конституційно-правовий статус виборців 
інших форм безпосередньої демократії 
обумовлений їх існуванням на місцевому 
рівні, де громадяни України, що за Консти-
туцією і законодавством України мають 
право голосу на виборах, референдумах 
та інших форм безпосередньої демократії, 
досягли вісімнадцяти років, проживають 
на відповідній території, реалізують свої 
виборчі права і обов’язки через участь у 
передбачених Конституцією і законами 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про статус депутатів місцевих 
рад» і статутами територіальних громад 
формах народного волевиявлення з метою 
вирішення шляхом голосування важливих 
питань місцевого значення.

Виборців як суб’єктів інших формах 
безпосередньої демократії за норматив-
но-правовим визначенням їх прав можна 
класифікувати на два види: 1) такі, що 
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визнаються виборцями безпосередньо 
нормами чинного законодавства (відкли-
кання депутатів місцевих рад; доручення 
виборців); 2) такі, що прирівнюються до 
виборців за формулою статутного права 
територіальних громад – «члени терито-
ріальної громади, які мають право голо-
су на місцевих виборах» (загальні збори 
громадян за місцем проживання; місцеві 
ініціативи; громадські слухання). 

Для цих форм безпосередньої демо-
кратії характерним є здійснення волеви-
явлення виборців і фіксація його резуль-
татів шляхом: 1) відкритого або таємного 
фіксованого у протоколах відповідних 
загальних зборів, зборів підписних лис-
тів у підтримку ініціатив референдуму та 
місцевих ініціатив голосування; 2) таєм-
ного голосування з відкликання депутата 
місцевої ради. 
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відділу науково-методичного забезпечення діяльності 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

Національної школи суддів України

ІНСТИТУТ ОМБУДСМАНА В СИСТЕМІ 
ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Стаття присвячена питанням правового статусу омбудсмана, його місця в системі захисту 
прав людини і громадянина та серед органів влади. Пропонується надати Уповноваженому Вер-
ховної Ради України з прав людини право законодавчої ініціативи, визначити осіб, які виконують 
повноваження омбудсмана у разі його відсутності та створення спеціалізованих омбудсманів.

Ключові слова: омбудсман, право законодавчої ініціативи, права людини, органи влади.

Статья посвящена вопросам правового статуса омбудсмана, его места в системе защиты 
прав человека и гражданина и среди органов власти. Предлагается предоставить Уполномочен-
ному Верховной Рады Украины право законодательной инициативы, определить лиц, которые 
исполняют полномочия омбудсмана в случае его отсутствия и создание специализированных 
омбудсманов.

Ключевые слова: омбудсман, право законодательной инициативы, права человека, органы 
власти.

The article deals with the issues of legal status of ombudsman, his place in system of the defense 
of human rights and citizen and among organs of government. Proposing to let The Ukrainian Parlia-
ment Commissioner for Human Rights right to initiate legislation, to determine of persons, who acting 
of ombudsman in case of his absence and making specialized ombudsmans.

Key words: ombudsman, right to initiate legislation, human right, organs of government.

Важливе місце у системі захисту прав 
людини і громадянина багатьох демократич-
них країн світу займає інститут омбудсмана. 
В Україні створення вказаного інституту пе-
редбачалось Конституцією України, в якій 
йдеться про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини. Незважаючи 
на те, що з часу прийняття Основного Зако-
ну України минуло більше 18 років ще досі 
тривають дискусії щодо правового статусу 
Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини, доцільності створення спеціа-
лізованих омбудсманів тощо.

Ці та інші питання розглядались у 
працях таких науковців як А.Куліш, 
Ж.Пустовіт, В.Шаповал, О.Майданник, 
О.Марцеляк тощо. 

Метою цієї статті є визначення право-
вого статусу омбудсмана, його місця у за-
хисті прав людини і громадянина та в сис-
темі органів влади.

Слід зазначити, що вперше посада 
омбудсмана була встановлена в Швеції 
в 1809 році [8, с. 5]. Так, Конституцією 
Швеції було введено посаду парламент-
ського обмудсмана, який незалежний від 
виконавчої влади та відповідальний ви-
ключно перед парламентом [12, с. 48].  
В даний час такий інститут функціонує 
у понад 100 країнах світу [7, с. 5] та має 
має різні найменування (в Естонії ви-
користовується назва канцлер юстиції, 
в Литві – контролер сейму [10, с. 17] 
тощо).
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У науковій юридичній літературі ви-
різняють різні моделі інституту омбудсма-
на. Так, А.Куліш виділяє три моделі дано-
го інституту, які відрізняються за місцем 
у державно-правовій системі, порядком 
призначення, підпорядкованістю тій або 
іншій гілці влади або відсутністю такої: 
виконавчий (перебуває в системі органів 
виконавчої влади та призначається урядом 
або президентом, йому підконтрольний і 
підзвітний), незалежний (особлива і само-
стійна галузь влади, що відповідає рівню 
законодавчої, виконавчої та судової влади) 
та парламентський омбудсман [9, с. 71]. 
Деякі науковці вказують на три аспекти не-
залежності омбудсмана: інституціональну 
(невходження як структурний підрозділ до 
іншого органу), функціональну (здійснен-
ня діяльності за відсутності втручання ін-
ших органів) та персональну (проявляєть-
ся через закріплення в законі процедури 
призначення і відставки) [5, с. 12]. Парла-
ментський або легіслатурний омбудсман  
[11, с. 23] виступає як орган парламенту, од-
нак має широкі повноваження, які надають 
йому певної самостійності і незалежності. 

Аналіз чинного законодавства свідчить 
про те, що в Україні передбачено створення 
парламентської моделі омбудсмана, який 
наділений додатковими гарантіями неза-
лежності та широким комплексом прав.

Насамперед, це випливає з положень 
Конституції України та Закону України 
«Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини» (далі – Закон). Так, 
за змістом ст. 101 Конституції України Упо-
вноважений Верховної Ради України з прав 
людини України здійснює парламентський 
контроль за додержанням конституційних 
прав і свобод людини і громадянина [1].

Про віднесення українського омбуд-
смана до парламентської моделі свідчить 
встановлений законом порядок призна-
чення Уповноваженого. Згідно з п. 17  

ч. 1 ст. 85 Конституції України до повно-
важень Верховної Ради України належить 
призначення на посаду та звільнення з 
посади Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини [1].

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону Уповно-
важений призначається на посаду і звільня-
ється з посади Верховною Радою України 
таємним голосуванням шляхом подання 
бюлетенів [2].

Місце омбудсмана в системі захисту 
прав людини визначається, зокрема, стат-
тею 4 Закону, за якою Уповноважений є по-
садовою особою, статус якої визначається 
Конституцією України, цим Законом, За-
коном України «Про державну службу», 
іншими законами України. Уповноважений 
здійснює свою діяльність незалежно від ін-
ших державних органів та посадових осіб. 
Діяльність Уповноваженого доповнює іс-
нуючі засоби захисту конституційних прав 
і свобод людини і громадянина, не відміняє 
їх і не тягне перегляду компетенції держав-
них органів, які забезпечують захист і по-
новлення порушених прав і свобод [2]. 

Водночас у ч. 4 ст. 17 Закону зазнача-
ється, що Уповноважений не розглядає тих 
звернень, які розглядаються судами, зупи-
няє вже розпочатий розгляд, якщо заінтер-
есована особа подала позов, заяву або скар-
гу до суду [2]. 

На нашу думку, вказана норма супер-
ечить ст. 55 Основного Закону України, 
відповідно до ч. 3 якої кожен має пра-
во звертатися за захистом своїх прав до 
Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини [1]. Встановивши у ст. 17 
Закону неможливість розгляду Уповно-
важеним тих звернень, які розглядаються 
судами, законодавець тим самим звужує 
право на захист, що також суперечить ч. 3 
ст. 22 Конституції України, згідно з якою 
при прийнятті нових законів або внесенні 
змін до чинних законів не допускається 



174

№2 / 2014 р.
♦

звуження змісту та обсягу існуючих прав 
і свобод [1].

Одним з проблемних питань, яке про-
тягом тривалого часу розглядається у літе-
ратурі є питання щодо наділення Уповно-
важеного правом законодавчої ініціативи, 
що дало б йому можливість впливати на 
законотворчість у державі.

Згідно з п. 3-1) ст. 13 Закону Уповнова-
жений має право вносити в установленому 
порядку пропозиції щодо вдосконален-
ня законодавства України у сфері захисту 
прав і свобод людини і громадянина [2]. 
При цьому Закон не визначає вимог щодо 
форми таких пропозицій та переліку орга-
нів, до яких такі пропозиції вносяться. 

З аналізу Закону можна зробити висно-
вок, що такі пропозиції можуть вноситись, 
зокрема, у формі доповідей. Так, за змістом 
ст. 18 Закону протягом першого кварталу 
кожного року Уповноважений представляє 
Верховній Раді України щорічну доповідь 
про стан додержання та захисту прав і сво-
бод людини і громадянина в Україні, за якою 
Верховна Рада України приймає постанову 
[2]. Щорічна доповідь повинна містити, зо-
крема, висновки та рекомендації, спрямова-
ні на поліпшення стану забезпечення прав і 
свобод людини і громадянина [2]. 

Вважаємо, що український омбудсман 
повинен мати право не лише вносити до 
парламенту висновки і пропозиції у формі 
доповідей, але й відповідні законопроек-
ти, розроблені на основі цих пропозицій. 
Це б сприяло ефективній реалізації, охо-
роні та захисту прав і свобод людини і гро-
мадянина.

Слід також зазначити, що стаття 13 За-
кону наділяє українського омбудсмана по-
вноваженнями вносити пропозиції щодо 
вдосконалення законодавства лише у сфері 
захисту вже порушених прав і свобод лю-
дини і громадянина та не поширюється на 
інше законодавство в сфері прав людини.

Досить проблемним є питання щодо ви-
конання обов’язків Уповноваженого у разі 
його відсутності. С. Наулік пропонує на час 
відсутності Уповноваженого надати його 
повноваження Першому заступнику Упо-
вноваженого, який повинен затверджува-
тися Верховною Радою України за подан-
ням українського омбудсмана [13, с. 174].

Чинний Закон не визначає осіб, які по-
винні виконувати обов’язки у разі відсут-
ності Уповноваженого (перебування його 
у відпустці, на лікарняному тощо), як і не 
передбачає створення посади його заступ-
ника. На нашу думку, Закон потрібно допо-
внити нормою, яка б передбачала призна-
чення одночасно з Уповноваженим його 
заступників, порядок їх діяльності, перелік 
повноважень (в тому числі на час відсут-
ності Уповноваженого) тощо. При цьому 
вважаємо, що заступники українського ом-
будсмана мають відповідати встановленим 
ст. 5 Закону вимогам до кандидата на по-
саду Уповноваженого, призначатися одно-
часно з призначенням Уповноваженого за 
однією процедурою та на строк його по-
вноважень.

Важливим питанням, яке неодноразово 
порушувалося Україні є питання про за-
провадження спеціалізованих омбудсманів  
(з охорони здоров’я, з нагляду за виправни-
ми установами, з захисту прав людей похи-
лого віку, з прав дитини, з прав учнів тощо). 
Так, у 2008 році в Україні був розроблений 
проект Закону України про Уповноважено-
го Верховної Ради України з прав дитини 
від 30 травня 2008 року №2580 [4], який 
не був прийнятий. Натомість, з 11 серпня 
2011 року в Україні було запроваджено по-
саду Уповноваженого Президента України 
з прав дитини, який відповідно до Указу 
Президента України №776/97-ВР забезпе-
чує здійснення Президентом України кон-
ституційних повноважень щодо додержан-
ня конституційних прав дитини, виконання 
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Україною міжнародних зобов’язань у цій 
сфері [3].

Створення такого спеціалізованого ом-
будсмана слід оцінювати позитивно. Вод-
ночас виникає питання, яким чином ма-
ють розмежовуватись повноваження двох 
омбудсманів – Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини та Президента 
України з прав дитини, чи може Уповнова-
жений за прав людини здійснювати контр-
оль за додержанням конституційних прав 
дитини тощо. На нашу думку, створення 
Президентом України омбудсманів на рів-
ні указів не повинно обмежувати повно-
важення парламентського омбудсмана, які 
передбачені Конституцією України.

Вважаємо, що запровадження в Укра-
їні спеціалізованих омбудсманів сприяло 

б більш ефективному забезпеченню прав 
і свобод людини і громадянина, оскільки 
їхня спеціалізація зосереджена на окремі 
групи прав людини. Однак їх створення 
можливе лише після внесення змін до 
Конституції України, якою передбачено 
діяльність лише одного Уповноваженого. 

Підсумовуючи вищенаведене, можемо 
дійти висновку про наявність у законодав-
стві суперечностей та прогалин щодо визна-
чення правового статусу Уповноваженого. 
Вважаємо за доцільне виключити із Закону 
норму ч. 4 ст. 17 щодо неможливості Упо-
вноваженого розгляду тих звернень, які 
розглядаються судами, доповнити Закон 
нормою щодо створення заступників омбуд-
смана та створення спеціалізованих омбуд-
сманів.
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