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ВІДКРИТТЯ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАЖДЕННЯ У СПРАВІ 
ЯК СТАДІЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ: 

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

У статті автором досліджуються проблеми правового регулювання та практики здійснення відкриття 
касаційного провадження у справі як стадії цивільного процесу України. Здійснено аналіз стану наукової 
розробки проблем розуміння змісту і значення відкриття касаційного провадження у справі. Встановлено 
недоліки правового регулювання відкриття касаційного провадження у справі та обґрунтовано комплекс 
рекомендацій щодо його удосконалення. 

Ключові слова: касаційне оскарження, право касаційного оскарження, касаційне провадження, стадія 
цивільного процесу, відкриття касаційного провадження у справі.

В статье автором исследуются проблемы правового регулирования и практики осуществления откры-
тия кассационного производства по делу как стадии гражданского процесса Украины. Проведен анализ 
состояния научной разработки проблем понимания смысла и значения открытии кассационного производ-
ства по делу. Установлены недостатки правового регулирования открытия кассационного производства по 
делу и обоснован комплекс рекомендаций по его совершенствованию.

Ключевые слова: кассационное обжалование, право кассационного обжалования, кассационное про-
изводство, стадия гражданского процесса, открытие кассационного производства по делу.

In the article the author analyzes the problems of legal regulation and practice of the opening of cassation 
proceedings as the stage of civil process of Ukraine. The analysis of the development of scientific understanding 
of the problems of meaning and value of the opening cassation proceedings. Are installed deficiencies of legal reg-
ulation of the opening of cassation proceedings and substantiated a set of recommendations for its improvement.

Key words: cassation appeal, the right cassation appeal, cassation proceedings, stage the civil process, 
opening of cassation proceedings.

Актуальність статті. Процесуальність 
будь-якого правового явища виявляється у 
його властивостях до набуття або втрати пев-
них якісних ознак в межах конкретних часових 
рамок. Тим самим забезпечується досягнення 
правового ефекту, послідовність та результа-
тивність функціонування відповідного проце-
суального явища. Важливим елементом будь-
якого процесуального явища – є умови, факти, 
фактори, котрі детермінують його початок, 
тим самим забезпечуючи реальність цього 
явища, його послідовність, перспективність 
здійснення та досягнення правового ефекту. 
Цивільний процес України характеризується 
наявністю чітко визначеного, послідовного 
комплексу стадій, які поєднують коло про-

цесуальних дій, забезпечуючи досягнення 
конкретного варіанту проміжного правового 
результату. Проблема відкриття касаційного 
провадження у справі як стадія цивільного 
процесу України не є новою як в юридичній 
науці, так і в практиці цивільного судочин-
ства. Вона визначає початок касаційного про-
вадження, впливає на настання відповідних 
правових наслідків для учасників цивільного 
судочинства, забезпечує можливість захисту 
прав та законних інтересів суб’єктів права, 
є передумовою реальності і ефективності 
подальших стадій цивільного процесу Укра-
їни, його результативності в цілому. В науко-
вому плані актуальність дослідження про-
цесуальних аспектів відкриття касаційного 



6

№ 2 (16) / 2017 р.
♦

провадження у справі як стадія цивільного 
судочинства підтверджується: 

по-перше, практичним значенням вказа-
ної стадії, без якої не може існувати і функ-
ціонування цивільне судочинство в цілому, та 
касаційне провадження в цивільному процесі 
України, зокрема;

по-друге, її пізнавальним потенціалом, 
оскільки проблеми відкриття касаційного про-
вадження в цивільному процесі України потре-
бують свого наукового переосмислення з точки 
зору поточних аспектів реформування системи 
вітчизняного судочинства, оптимізації касацій-
ного провадження в частині уникнення його 
дублювання, забезпечення доступу суб’єктам 
права до цивільного судочинства;

по-третє, необхідністю посилювати про-
фесійну підготовку осіб, котрі претенду-
ють на зайняття посад в цивільному суді 
касаційної інстанції з огляду на положення 
Закону України «Про відновлення довіри до 
судової влади в Україні» від 08.04.2014 року  
№ 1188-VII [1].

Незважаючи на те, що окремі цивільні 
процесуальні аспекти правового регулювання 
суспільних відносин, які пов’язані з від-
криттям касаційного провадження у справі 
досліджувались в Україні такими вченими як  
В. І. Бобрик, О. А. Борисова, С. В. Васильєв, 
К. В. Гусаров, Д. М. Притика, І. В. Решет-
никова, Р. О. Стефанчук, В. І. Тертишніков,  
С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, М. Й. Штефан 
та іншими, все ж однозначної відповіді на 
питання правового забезпечення відкриття 
касаційного провадження в цивільному про-
цесі України надано не було, не вироблено 
також і єдиного науково обґрунтованого під-
ходу до проблем його удосконалення. 

Постановка завдання. Тому завданням 
цієї наукової роботи буде проведення критич-
ного аналізу стану правового забезпечення 
інституту відкриття касаційного провадження 
в цивільному процесі України та визначення 
комплексу рекомендаційних положень щодо 
його удосконалення.

Виклад основного матеріалу. У цивіль-
ному судочинстві України касаційний перегляд 
судових рішень є остаточною їх перевіркою 
з метою забезпечення правильного застосу-
вання судами норм матеріального і процесу-
ального права. На переконання вчених, пра-
вова регламентація касаційного провадження 
у цивільному судочинстві на сьогоднішній 
день базується на тому постулаті, що перегляд 

судових актів, що вступили в законну силу в 
касаційному порядку є додатковою гарантією 
законності судового рішення. Зміна чи ска-
сування акта судової влади можлива лише за 
наявності певних умов, але в принципі кожне 
судове рішення може бути переглянуте в каса-
ційному порядку і стати об’єктом своєрідної 
ревізії судового акта. Зазначений вид судового 
провадження в цивільному процесі є особли-
вим, так як переглянуті судові рішення в каса-
ційному порядку на відміну від апеляційного 
провадження можуть бути тільки у випадку 
неправильного застосування норм матеріаль-
ного права і порушення норм процесуального 
права, що і є відповідно до п. 2 ст. 324 ЦПК 
безпосередньо підставами касаційного оскар-
ження судового акта [2, с. 428-429]. Належна 
реалізація права суб’єкта на перегляд судо-
вих актів в касаційному провадженні базу-
ється на відповідних процесуальних засадах 
касаційного судочинства, де першою стадією 
виступає стадія відкриття касаційного про-
вадження у справі. Відповідно до ч. 1 ст. 328 
ЦПК України, одержавши касаційну скаргу, 
оформлену відповідно до вимог статті 326 
цього Кодексу, суддя-доповідач протягом 
трьох днів вирішує питання про відкриття 
касаційного провадження, про що постанов-
ляє відповідну ухвалу, витребовує справу, 
надсилає копії касаційної скарги та доданих 
до неї матеріалів особам, які беруть участь 
у справі, і встановлює строк, протягом якого 
можуть бути подані заперечення на касаційну 
скаргу. За наявності клопотання особи, яка 
подала касаційну скаргу, суддя-доповідач у 
разі необхідності вирішує питання про зупи-
нення виконання рішення (ухвали) суду [3]. 
Фактично у вказаному положенні ЦПК Укра-
їни розкрито зміст відкриття касаційного 
провадження у справі як стадії касаційного 
провадження, який включає в себе діяльність 
судді-доповідача щодо:

– вирішення питання про відкриття каса-
ційного провадження і таке рішення прийма-
ється протягом встановленого граничного 
строку (3 дні);

– оформлення відповідної ухвали;
– витребування справи;
– надсилання копії касаційної скарги та 

доданих до неї матеріалів особам, які беруть 
участь у справі;

– встановлення строку, протягом якого 
можуть бути подані заперечення на касаційну 
скаргу. 
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В якості факультативної дії судді-допо-
відача законом передбачено вирішення ним 
питання про зупинення виконання рішення 
(ухвали) суду, але це здійснюється за умови 
наявності клопотання особи, яка подала каса-
ційну скаргу, тобто норма права містить гіпо-
тезу, яка встановлює умови її дії та передбачає 
відповідні активні дії судді-доповідача. 

Інші частини ст. 328 ЦПК України фак-
тично конкретизують зміст відкриття касацій-
ного провадження у справі як стадії касацій-
ного провадження. Частиною 2 вказаної статті 
ЦПК України закріплено правові наслідки 
невідповідності оформлення касаційної 
скарги відповідно до вимог, встановлених  
ст. 326 цього Кодексу та несплати суми судо-
вого збору. Закон безальтернативно закріплює 
в якості такого правового наслідку – застосу-
вання суддею-доповідачем положення ст. 121 
цього Кодексу та оформлення свого рішення 
у вигляді відповідної ухвали. Частиною 3 
ст. 328 ЦПК України закріплено випадки, 
коли касаційна скарга залишається без руху 
у випадку порушення темпоральних правил 
подання касаційної скарги за двох одночасних 
умов: 

1) касаційна скарга подана після закін-
чення строків, установлених статтею 325 
ЦПК України; 

2) особа, яка її подала, не порушує питання 
про поновлення цього строку, або якщо під-
стави, наведені нею у заяві, визнані неповаж-
ними. При цьому протягом тридцяти днів з 
дня отримання ухвали про залишення каса-
ційної скарги без руху особа має право звер-
нутися до суду касаційної інстанції з заявою 
про поновлення строків або навести інші під-
стави для поновлення строку.

Якщо заяву не буде подано особою в зазна-
чений строк або наведені підстави для понов-
лення строку касаційного оскарження визнані 
неповажними, суддя-доповідач відмовляє у 
відкритті касаційного провадження [3].

З точки зору практики цивільного судочин-
ства цікавим є питання відмови судді-допо-
відача у відкритті касаційного провадження, 
оскільки законодавче забезпечення вказаної 
процесуальної дії та практика касаційного 
оскарження має дискусійний характер. Відпо-
відно до ч. 3 ст. 328 ЦПК України незалежно 
від поважності причини пропуску строку 
касаційного оскарження суд касаційної 
інстанції відмовляє у відкритті касаційного 
провадження у разі, якщо касаційна скарга 

прокурора, органу державної влади чи органу 
місцевого самоврядування подана після 
спливу одного року з моменту набрання оскар-
жуваним судовим рішенням законної сили [3]. 
Фактично вказане положення чинного законо-
давства України в певній мірі індивідуалізує 
порядок реалізації права касаційного оскар-
ження за ознакою суб’єкта оскарження. Мова 
іде про імперативну вимогу до суду касацій-
ної інстанції щодо відмови у відкритті каса-
ційного провадження за умови настання двох 
одночасних умов: 

– подання касаційної скарги прокурором, 
органом державної влади чи органом місце-
вого самоврядування;

– подання такої скарги після спливу одного 
року з моменту набрання оскаржуваним судо-
вим рішенням законної сили. 

Метою прийняття вказаного положення 
законодавства у 2011 році було встановлення 
для органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, прокурора та інших 
суб’єктів владних повноважень присікаль-
ного строку, із спливом якого касаційна скарга 
не може бути прийнята до провадження суду 
касаційної інстанції, незалежно від поваж-
ності причини пропуску строку для подання. 
Такий підхід мав сприяти дотриманню прин-
ципу правової визначеності, зокрема в час-
тині, яка стосується незмінюваності судових 
рішень та можливості їх фактичного пере-
гляду упродовж невизначеного проміжку часу. 
Необхідність прийняття цього положення 
пояснювалась потребою удосконалення поло-
жень чинного законодавства, які регулюють 
порядок здійснення судочинства в Україні, 
а також необхідністю створення правового 
механізму, який гарантуватиме незмінюва-
ність судових рішень, сприятиме усуненню 
можливостей зловживань правом на понов-
лення строків для звернення до суду щодо 
перегляду судових рішень, а також дозво-
лить уникати окремих ситуацій, коли судове 
рішення переглядається через значний про-
міжок часу з моменту набрання ним законної 
сили [4]. Водночас, запровадження вказаного 
положення чинного законодавства України, з 
теоретичної точки зору, створює передумови 
для виникнення нерівності в процесуальних 
правах суб’єктів цивільного процесу, а з прак-
тичної точки зору, підвищує ризик зловжи-
вання цим положенням зі сторони суб’єктів 
владарювання в частині навмисного не оскар-
ження судових актів в касаційному порядку, 
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тим самим сприяння окремим особам в реалі-
зації їх суб’єктивних інтересів. 

Частиною 4 ст. 328 ЦПК України окремо 
закріплено і інші випадки, коли суддя-допові-
дач відмовляє у відкритті касаційного прова-
дження у справі, а саме: 1) справа не підлягає 
касаційному розгляду у порядку цивільного 
судочинства; 2) справа не переглядалася в апе-
ляційному порядку; 3) є ухвала про закриття 
касаційного провадження у зв’язку з відмо-
вою цієї особи від касаційної скарги на це 
саме рішення чи ухвалу; 4) є ухвала про від-
хилення касаційної скарги цієї особи або про 
відмову у відкритті касаційного провадження 
за касаційною скаргою цієї особи на це саме 
рішення чи ухвалу; 5) касаційна скарга є 
необґрунтованою і викладені в ній доводи не 
викликають необхідності перевірки матеріа-
лів справи [3].

В юридичній літературі вченими справед-
ливо зазначається, що перші чотири підстави 
відмови у відкритті касаційного провадження 
за поданою скаргою носять формальний 
характер і не залежать від розумової діяль-
ності судді-доповідача, адже в основі від-
мови лежить або певний процесуальний 
документ (ухвала суду), або конкретна норма 
цивільно-процесуального законодавства, 
що визначає підсудність конкретної справи. 
Виходячи зі сказаного можна об’єднати 
названі підстави відмови у відкритті касацій-
ного провадження єдиною назвою – підстави 
об’єктивного характеру, що не залежать від 
волі судді-доповідача. Що стосується п’ятої 
підстави відмови у відкритті касаційного 
провадження, то вона носить суб’єктивний 
характер, адже саме на суддю-доповідача 
покладений законом обов’язок визначити, 
наскільки обґрунтованою чи необґрунто-
ваною є касаційна скарга. І в залежності 
від професійного рівня судді, ступеня його 
загальної та фахової підготовки, суддя-допо-
відач дійде висновку щодо обґрунтованості 
чи необґрунтованості касаційної скарги 
[2, с. 430]. З метою реалізації права особи 
на касаційне оскарження і отримання дій-
сно законного, обґрунтованого, а значить 
справедливого судового рішення, законода-
вець передбачив, що незалежно від ступеня 
обґрунтованості чи необґрунтованості каса-
ційної скарги, рішення чи ухвала суду, що 
базується на неправильному (помилковому) 
застосуванні норм матеріального права чи 
порушення норм процесуального права, є 

підставою для відкриття касаційного прова-
дження (ч. 5 ст. 328 ЦПК України) [2, с. 431]

Як доводить вітчизняна юридична прак-
тика, будь-які юридичні дії, які реалізу-
ються уповноваженими суб’єктами на основі 
надання їм можливостей суб’єктивного харак-
теру призводить до виникнення корупціоген-
ного фактору в діяльності вказаного суб’єкта. 
А на фоні невисокого рівня правової свідо-
мості та правової культури населення, поси-
лення майнової та соціальної дискримінації 
в суспільстві, такі положення подекуди вико-
нують роль детермінанта корупції. В нашому 
випадку покладення законом на суддю-допо-
відача обов’язку визначити, наскільки обґрун-
тованою чи необґрунтованою є касаційна 
скарга суб’єкту (ч. 4 ст. 328 ЦПК України) є 
тим чинником, який пов’язує відкриття каса-
ційного провадження та реальність касацій-
ного оскарження в цілому із діяльністю кон-
кретної особи – судді-доповідача, який має 
встановити:

– по-перше, факт обґрунтованості чи необ-
ґрунтованості касаційної скарги;

– по-друге, за викладеними в касаційній 
скарзі доводами вирішним питання про необ-
хідність перевірки матеріалів справи.

І це суддя-доповідач має здійснити на етапі 
вирішення питання про відкриття касаційного 
провадження у справі без аналізу матеріалів 
справи та рішення, що оскаржується!

Водночас, окремі роз’яснення, які сто-
суються правильності здійснення відкриття 
касаційного провадження у справі щодо кри-
теріїв обґрунтованості касаційної скарги зро-
блені у постанові Пленуму Вищого спеціалі-
зованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 14 червня 2012 р.  
№ 10 «Про судову практику розгляду цивіль-
них справ у касаційному порядку» [5]. Незва-
жаючи на те, що така «схема» функціону-
вання відкриття касаційного провадження в 
справі як стадії цивільного процесу в робо-
тах вітчизняних вчених викликає підтримку  
[6, с. 109; 7, с. 597-598; 8, с. 99], на нашу думку, 
правове регулювання відносин, що виника-
ють при відкритті касаційного провадження 
у справі потребує свого вдосконалення, так 
само потребує вдосконалення і практика від-
криття касаційного провадження в справі. 

Забезпечення права на касаційне оскар-
ження судового рішення (у визначених зако-
ном випадках) відповідно до ст. 129 Кон-
ституції України є однією з основних засад 
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судочинства, яке покликане, в першу чергу, 
забезпечити право громадян на захист своїх 
прав і свобод в суді, що закріплено ст. 55 Кон-
ституції України [9].

Ст. 13 ЦПК України закріплено, що особи, 
які беруть участь у справі, а також особи, які 
не беруть участь у справі, якщо суд вирішив 
питання про їх права, свободи чи обов’язки, 
мають право на касаційне оскарження судо-
вих рішень. Відповідно до ч. 4 ст. 18 ЦПК 
України цивільні справи у суді касаційної 
інстанції розглядаються колегією у складі не 
менш трьох суддів [3]. Проте, згідно з п. 5  
ч. 4 ст. 328 ЦПК України суддя-доповідач від-
мовляє у відкритті касаційного провадження 
у справі, якщо касаційна скарга є необґрунто-

ваною і викладені в ній доводи не викликають 
необхідності перевірки матеріалів справи, про 
що виносить ухвалу. 

Висновки. Таким чином, ми можемо зробити 
висновок, що суддя суду касаційної інстанції, 
всупереч вимогам положень ст. 18 ЦПК України, 
фактично одноособово уповноважений вирішу-
вати справу. Враховуючи, що наявність ухвали 
про відмову у відкритті касаційного провадження 
за касаційною скаргою особи є підставою для 
відмови цій самій особі у відкритті касаційного 
провадження на це саме судове рішення, поло-
ження п. 5 ч. 4 ст. 328 ЦПК України фактично 
позбавляє громадян права на касаційне оскар-
ження. Тому вважаємо, що п. 5 ч. 4. ст. 328 ЦПК 
України потребує виключення зі змісту кодексу.
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МЕДІАЦІЯ ТА КОНСІЛІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ 
ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

Статтю присвячено дослідженню загальних засад альтернативних методів вирішення конфліктів, що 
виникають між учасниками трудових правовідносин, шляхом застосування процедур медіації та консіліації. 
Визначено поняття, мету та ознаки медіації та консіліації. Проаналізовано сучасний стан правового регу-
лювання медіації та консіліації в законодавстві Україні та в національному законодавстві держав-членів ЄС 
та США.

Ключові слова: трудовий спір, конфлікт, медіація, консіліація, медіатор, консіліатор.

Статья посвящена исследованию общих принципов альтернативных методов разрешения конфлик-
тов, возникающих между участниками трудовых правоотношений, путем применения процедур медиации 
и консилиации. Определено понятие, цели и признаки медиации и консилиации. Проанализировано со-
временное состояние правового регулирования медиации и консилиации в законодательстве Украине и в 
национальном законодательстве государств-членов ЕС и США.

Ключевые слова: трудовой спор, конфликт, медиация, консилиация, медиатор, консилиатор.

The article is dedicated to research of general principles of alternative methods of resolving conflicts, arising 
between participants in labor relations, by means of applying of procedures of mediation and conciliation. Defined 
the concept, purpose, and characteristics of mediation and conciliation. Analyzed the modern state of the legal 
regulation of mediation and conciliation in legislation of Ukraine and in national law of the member states of the 
European Union and USA.

Key words: labor dispute, conflict, mediation, conciliation, mediator, conciliator.

Постановка проблеми та її актуальність. 
Удосконалення національного законодавства 
щодо правового регулювання механізмів забез-
печення прав та гарантій учасників трудових 
правовідносин у відповідності до міжнародно-
правових норм є однією із умов інтеграції 
України в Європейське співтовариство.

На сучасному етапі розвитку Україна, вра-
ховуючи сьогоденні реалії функціонування 
судової системи та твердо стоячи на шляху 
до імплементації західних демократичних 
цінностей, в тому числі і в галузь трудового 
права, потребує розробки та впровадження 
правових норм, які б дозволили державі забез-
печити суспільство більш ефективними меха-
нізмами остаточного вирішення конфліктів, 
що виникають, в тому числі і між учасниками 
трудових правовідносин.

Започаткування нових інститутів з альтер-
нативного розгляду та вирішення трудових 
конфліктів дозволить державі делегувати час-
тину своїх повноважень таким інститутам, що 
в свою чергу розвантажить судову систему та 
сприятиме більш швидкому та остаточному 
вирішенню конфліктів, що виникають між 
учасниками трудових правовідносин. 

Беручи до уваги світовий досвід засто-
сування альтернативних методів вирішення 
конфліктів шляхом залучення незалежних 
посередників, доцільним постає питання роз-
гляду в межах цієї статті основних положень 
щодо альтернативних методів вирішення кон-
фліктів та питань застосування таких методів 
для вирішення конфліктів в трудовому праві. 
Також актуальність даної статті обумовлю-
ється фактом, що запровадження в Україні 
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інституту альтернативних способів вирі-
шення конфліктів, в тому числі і між учасни-
ками трудових правовідносин залишається 
поза увагою вчених.

Аналіз досліджень і публікацій. Акту-
альність запровадження механізмів застосу-
вання альтернативних способів вирішення 
спорів при вирішенні конфліктів, що виника-
ють між учасниками трудових правовідносин 
в Україні, особливості застосування таких 
способів вирішення конфліктів у зарубіжних 
країнах досліджували у наукових працях такі 
вчені та дослідники: Т.М. Худякова, І.Г. Тере- 
щенко, В.О. Кабанець, Н.В. Дараганова,  
В.С. Балух, Ю.В. Розман. Вказані науковці у 
своїх дослідженнях приділяли увагу здебіль-
шого виключно науковому обґрунтуванню 
визначення медіації та переваг її застосу-
вання, як лише одного з альтернативних спо-
собів розв’язання конфліктів в трудовому 
праві, лишаючи поза увагою інші альтерна-
тивні способи розв’язання конфліктів. 

Виклад основного матеріалу. Реалізація 
державою заходів щодо інтегрування України 
в Європейське співтовариство та, як резуль-
тат гармонізація національного законодавства 
з високодемократичними правовими нормами 
західного світу, зумовлює потребу приведення 
її законодавства до міжнародних стандартів 
захисту прав учасників трудових правовідно-
син. Необхідність реалізації зазначеної мети, 
щодо реформування національного законо-
давства задля його адаптації до законодавства 
Європейського союзу закріплена Законом 
України «Про Загальнодержавну програму 
адаптації законодавства України до законодав-
ства Європейського Союзу». Зазначеним нор-
мативно-правовим актом на Кабінет Міністрів 
України покладено обов’язок, зокрема щодо 
передбачення у проектах законів про Держав-
ний бюджет України на відповідний рік коштів 
на фінансування Загальнодержавної програми 
адаптації законодавства України до законодав-
ства Європейського Союзу та вдосконалення 
законодавства щодо охорони праці.

Одним із напрямків вдосконалення та 
адаптації законодавства щодо охорони праці 
та захисту трудових прав є запровадження 
застосування механізмів альтернативних спо-
собів вирішення конфліктів між учасниками 
трудових правовідносин, які забезпечать сто-
рони конфліктів можливістю вибору право-
вого інструментарію для більш зручного та 
ефективного вирішення конфліктів.

Процедури розгляду колективних трудо-
вих спорів у примирних комісіях та трудових 
арбітражах та розгляду індивідуальних трудо-
вих спорів у створених на підприємствах комі-
сіях по трудовим спорам є малоефективними 
та майже не використовується. Основним 
способом захисту трудових прав та інтересів 
на сьогоднішній день залишається звернення 
до суду з відповідним позовом про захист 
або поновлення порушених прав. Проте, як 
показує практика, такий спосіб захисту прав 
не завжди відповідає очікуванням та інтер-
есам сторін трудових конфліктів, внаслідок 
тривалого строку розгляду справ судами усіх 
інстанцій. За своєю природою судове рішення 
не сприяє остаточному вирішенню конфлік-
тів між учасниками трудових правовідно-
син, оскільки одна сторона конфлікту опиня-
ється у невигідному, програшному для себе 
становищі та завжди шукатиме способів та 
можливостей оскаржити судове рішення або 
затягнути процес його виконання. Зазначені 
обставини формують інтерес до дослідження 
та розвитку в Україні нових інститутів та спо-
собів вирішення конфліктів, що виникають 
між учасниками трудових правовідносин.

Новітні виклики, що постають перед Укра-
їнською державою зумовлюють формування 
тенденцій щодо зменшення впливу держави 
на суспільні відносини через пряме регулю-
вання, та посилення ролі приватного права. 
Ініціативи громадянського суспільства та про-
цеси саморегуляції набувають все більшого 
значення у регулюванні суспільних відносин, 
а втручання держави у приватну сферу мінімі-
зується. Проте сфера врегулювання правових 
конфліктів та спорів традиційно залишається 
під монопольним регулюванням держави.

Правове регулювання застосування аль-
тернативних способів вирішення конфлік-
тів, що виникають між учасниками трудових 
правовідносин на сьогоднішній день не зна-
йшло свого належного відображення в націо-
нальному законодавстві, тому судовий захист 
залишається фактично єдиним способом вирі-
шення конфліктів до якого звертаються учас-
ники трудових правовідносин в Україні.

На відміну від країн пострадянського про-
стору, європейські та інші розвинені держави, 
відповідаючи новітнім запитам суспільства 
давно імплементували у свої правові системи 
інститути альтернативних способів розгляду 
та вирішення трудових конфліктів, що перед-
бачають можливість позасудового вирішення 
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конфлікту шляхом переговорів, або залучення 
незалежного посередника до врегулювання 
такого конфлікту між сторонами, який є спе-
ціалістом з питань, щодо яких виник конфлікт. 
Найпоширенішими способами альтернатив-
ного (позасудового) вирішення конфліктів у 
трудовому праві європейських та інших роз-
винених країн є переговори, медіація, консілі-
ація та арбітраж. В більшості країн, зазначені 
способи вирішення конфліктів є договірними, 
тобто добровільними, та передбачають визна-
чення сторонами конфлікту способу та місця 
його вирішення, кола суб’єктів, що братимуть 
участь у його врегулюванні. В той же час, 
законодавством Європейського союзу перед-
бачено, що судовому розгляду певної категорії 
справ обов’язково має передувати процедура 
застосування сторонами конфлікту одного 
з видів альтернативних способів вирішення 
конфліктів (зазвичай медіація). Так, напри-
клад в Італії у деяких категоріях справ засто-
совується обов’язкова медіація перед судовим 
розглядом [1, с. 160]. В Іспанії та Німеччині 
обов’язковість проведення процедури медіа-
ції передбачена для справ з невеликою сумою 
позову [2, с. 5]. В Англії на законодавчому 
рівні рекомендовано вживання альтернатив-
них процедур вирішення спору. Більше того 
Англійськими судами приймаються рішення, 
якими сторона, що виграла в процесі судо-
вого розгляду, фактично позбавляється права 
на відшкодування судових витрат, якщо вона 
проігнорувала вимогу або рекомендацію суду 
звернутися до медіації [2, с. 6]. В США арбі-
тражними правилами шт. Гаваї також вста-
новлено, що всі грошові спори на суму, що 
перевищує 150 тис. доларів має спочатку роз-
глядати досудовий арбітраж [3].

Історично, першими почали використову-
вати механізми альтернативного вирішення 
спорів (Alternative Dispute Resolution – ADR, 
далі по тексту статті – АВС) у США ще у  
18 сторіччі (the Patent Act of 1790). Проте, 
система АВС не отримувала своєї офіцій-
ної «інституціоналізації» в США до кінця  
19 сторіччя. Так, у 1898 році Конгрес, сліду-
ючи ініціативам, започаткованим раніше в 
окремих штатах дозволив до використання 
процедуру медіації при розв’язанні спорів 
щодо укладення колективних договорів. Для 
проведення переговорів з питань зайнятості 
та працевлаштування було створено спеці-
альні посередницькі агентства, такі як «Рада 
з посередництва та примирення для праці на 

залізниці» (Board of Mediation and Conciliation 
for railway labor) та Федеральна служба з посе-
редництва та примирення (Federal Mediation 
and Conciliation Service (“FMCS”), які функці-
онують і сьогодні [4].

Сьогодні, термін АВС є офіційним і широко 
застосовується не лише в правовій теорії, а й у 
законодавстві багатьох країн. Проте, не зважа-
ючи на це, у закордонній та вітчизняній науці 
немає єдиного підходу до визначення поняття 
АВС. Так, закордонних джерелах трапля-
ються наступні визначення АВС:

• Європейська Фундація за покращення 
умов проживання та праці у своєму виданні 
«Індивідуальні трудові спори: альтернативне 
вирішення спорів (Individual disputes at the 
workplace: Alternative disputes resolution)» 
зазначає, що «у вузькому розумінні АВС є 
залученням третьої сторони до участі в при-
миренні, посередництві та арбітражу, що 
передують судовому розгляду» [5, с. 1];

• АВС – група альтернативних методів 
вирішення спорів поза межами суду. Потен-
ційні сторони процесу можуть обрати АВС 
добровільно, хоча деякі суди вимагають 
застосування певних форм АВС, що мають 
передувати судовому розгляду.

• АВС включає набір практик та методів, 
спрямованих на уможливлення вирішення 
правових конфліктів поза судом [6, с. 2];

Необхідно зазначити, що міжнародні інсти-
туції та організації для позначення одних і тих 
самих способів АВС використовують різні 
поняття. Так, наприклад, в регламенті Міжна-
родної торговельної палати використовують 
термін Amicable Dispute Resolution (дружнє 
вирішення спорів), а британська організація – 
CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution) 
для позначення таких самих способів вико-
ристовує термін EDR (Effective Dispute 
Resolution – ефективне вирішення спорів)  
[7, с. 40-53].

Відсутність єдиного підходу щодо фор-
мування поняття АВС прослідковується і в 
працях українських авторів. Так, у деяких 
працях українських вчених йдеться про аль-
тернативні форми вирішення спору [8, с. 256],  
альтернативні засоби [9, с. 320], методи  
[10, с. 43-44], процедури [11, с. 342] вирі-
шення правових конфліктів (спорів). Автори 
часто застосовують ці терміни як синоніми.

АВС у юридичній літературі деякі автори 
визначають як спосіб позасудового впливу на 
конфлікт, мета якого – усунення протиріч між 
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сторонами конфлікту та мінімізація негатив-
них наслідків конфлікту для його учасників 
[12, с. 78].

Більш широке визначення даного поняття 
дає Г. В. Севастьянов. Він вважає, що АВС – 
це погоджений вибір (застосування), виходячи 
з конкретної ситуації, визначеного або спіль-
ного моделювання власного найефективнішого 
недержавного (приватного) способу вирішення 
спору і/або врегулювання правового конфлікту 
(способу АВС), не забороненого законом, з 
метою досягнення необхідного правового 
результату (встановлення суб’єктивних прав та 
обов’язків сторін) [13, с. 25–32].

Отже, АВС розглядають як вирішення 
спорів і врегулювання правових конфліктів 
за допомогою альтернативних (недержав-
них) форм, що мають забезпечувати швидке 
й ефективне їх урегулювання за мінімальних 
затрат сил, часу й коштів зацікавлених осіб. 

Для Української держави застосування 
АВС у галузі розв’язання трудових конфлік-
тів є новим явищем, яке потребує передусім 
наукової розробки та обґрунтування з подаль-
шим законодавчим закріпленням та інститу- 
ціоналізацією.

Доцільним вбачається розгляд найпоширені-
ших у світовій практиці способів альтернатив-
ного вирішення трудових конфліктів з метою 
визначення їх ефективності та можливості їх 
застосування до врегулювання конфліктів між 
учасниками трудових правовідносин в Україні.

Медіація.
Серед кроків Української держави на 

шляху до імплементації механізмів АВС в 
національне законодавство слід відзначити 
розробку та прийняття у першому читанні 
за основу законопроекту «Про медіацію», 
який визначає правові основи надання послуг 
медіації на професійних засадах та має на 
меті запровадження інституту медіації в сус-
пільстві, поширення практики мирного вирі-
шення спорів позасудовими методами та 
забезпечення збалансованих взаємовідносин 
між інститутом медіації та судовою систе-
мою. Статтею 3 зазначеного законопроекту 
передбачається, що медіація може застосо-
вуватися у будь-яких конфліктах (спорах), у 
тому числі цивільних, сімейних, трудових, 
господарських, адміністративних, а також в 
кримінальних провадженнях та справах щодо 
адміністративних правопорушень [17].

Варто зазначити, що у Норвегії спеціаль-
ний закон про процедуру медіації був прийня-

тий ще у 1991 році, у Швеції – в 2002 році, в 
Російській Федерації – 2010 році, в Білоруській 
Республіці закон вступив в силу лише з 24 січня 
2014 року [14, с. 90]. Тобто прослідковується 
тенденція щодо імплементації інституту медіа-
ції в національне законодавство, навіть, серед 
країн пострадянського простору.

Термін «медіація» походить від грецького 
терміну «medos» (нейтральний, незалежний 
від сторони), а також від латинських термі-
нів «mediatio» (посередництво) та «mediare» 
(бути посередником у спорі) [15, с. 13-14].

Формальне визначення поняття медіація 
знаходить своє відображення в декількох нор-
мативно-правових актах. 

В статті 1 Типового закону Комісії Органі-
зації Об’єднаних Націй з права міжнародної 
торгівлі, медіацію (погоджувальну процедуру) 
визначено як процедуру, що може йменува-
тися як погоджувальна, посередницька або 
визначатись терміном аналогічного змісту, та 
в межах якої сторони звертаються до третьої 
особи або осіб («посередника») щодо надання 
їм допомоги у спробі досягти мирного вре-
гулювання спору, що виник з договірних або 
інших правовідносин, або у зв’язку з ними.

В Україні на сьогоднішній день поняття 
медіації закріплено у Наказі Адміністрації дер-
жавної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України «Про затвердження Поло-
ження про надання безоплатної первинної 
правової допомоги в Адміністрації Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України» від 04 травня 2016 року № 320, 
відповідно до якого медіація – діяльність про-
фесійних посередників, які спрямовують учас-
ників юридичного спору до компромісу і вре-
гулювання спору самостійно [16].

У пункті 2 Проекту Закону України «Про 
медіацію» міститься визначення поняття меді-
ації як альтернативного (позасудового) методу 
вирішення спорів, за допомогою якого дві або 
більше сторони спору намагаються в рамках 
структурованого процесу за участі медіатора 
досягти згоди для вирішення їх спору [17].

В той час, як визначенню терміну «меді-
ація» приділено увагу як законодавцем так і 
багатьма науковцями, правове регулювання 
проведення самої процедури медіації на сьо-
годнішній день залишилось поза увагою вче-
них а також не знайшло свого відображення в 
нормативно-правових актах. 

Загалом, поняттю «медіація» українські 
та зарубіжні науковці дають різні визначення, 
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що свідчить про відсутність єдиного науко-
вого підходу. У сучасній літературі термін 
«медіація» визначається як процедура, метод, 
форма, процес, засіб вирішення конфлікту.

Так, одні з найперших дослідників аль-
тернативних способів вирішення конфлік-
тів Джей Фолберг та Елісон Тейлор (США) 
у своїй праці «A Comprehensive Guide to 
Resolving Conflicts Without Litigation» дають 
визначення медіації як процесу, в якому кон-
фліктуючі сторони за допомогою нейтральної 
третьої сторони систематично виокремлю-
ють та виділяють питання в спорі, щодо яких 
виник конфлікт, з метою визначення варіантів 
та опцій, які б змогли привести до вирішення 
існуючого конфлікту [18, с. 13].

Йохен Штайнер у своїй праці «Медіація 
в трудових спорах: правова оцінка» визначає 
медіацію як приватний, неформальний про-
цес вирішення конфліктів, розроблений за 
погодженням безпосередніх учасників кон-
флікту, в якому такі конфліктуючі сторони 
ведуть переговори, спрямовані на вирішення 
конфлікту, за сприяння медіатора – відповідно 
кваліфікованої та неупередженої особи, що 
немає особистого інтересу до вирішення існу-
ючого конфлікту та яка не має повноважень 
виносити своє рішення щодо врегулювання 
конфлікту [19, с. 16].

Х. Бесемер у праці «Медіація. Посеред-
ництво в конфліктах» визначає медіацію як 
технологію вирішення спору за участю ней-
тральної третьої сторони [20, с. 14].

За твердженням Ю. Д. Притики, медіація 
являє собою переговори між двома конфлікту-
ючими сторонами за участю посередника, що 
має необхідні навички, освіту для того, щоб 
допомогти сторонам дійти згоди у врегулю-
ванні спору. [21, с. 136].

В. Самохвалов розглядає медіацію одно-
часно і як «процес розв’язання конфлікту, у 
якому незалежна третя сторона, що назива-
ється медіатором або посередником, сприяє 
добровільній взаємовигідній згоді під час вирі-
шення спору між сторонами конфлікту», і як 
«метод вирішення спорів, за якого незалежна 
третя особа (медіатор), допомагає сторонам 
дійти прийнятного варіанта вирішення спору, 
сприяючи їх порозумінню, вносячи ясність 
в узгоджені та спірні питання, допомагаючи 
їм зрозуміти позиції одна одної, пропонуючи 
варіанти врегулювання тощо» [22, с. 176].

К.М. Канішева розглядає медіацію як засіб 
врегулювання спору за допомогою незалеж-

ного посередника, який сприяє сторонам у 
досягненні угоди [23]. 

Деякі автори визначать медіацію за 
характеристикою діяльності медіатора як 
«професійне керівництво переговорами 
третьою особою, як таким чином сприяє сто-
ронам у самостійному пошуку компромісу»  
[16, с. 109] або як «сприяння третьої сторони 
двом (або більше) іншим у пошуках компроміс-
ної угоди в конфліктній ситуації» [17, с. 124].

Незважаючи на різноманітність погля-
дів та думок у дискусіях щодо визначення 
поняття медіації, з одним твердженням віро-
гідно погодяться всі учасники такої дискусії: 
медіація сприяє ефективному та остаточному 
вирішенню конфліктів.

Необхідно зазначити, що у зв’язку з від-
сутністю належної наукової розробки поняття 
«медіація» серед українських вчених, для 
позначення процедури вирішення спору за 
допомогою посередника різні науковці вико-
ристовують як синоніми одночасно терміни 
«медіація» і «посередництво» [23, 24, 25]. 
Така позиція є суперечливою та не відповідає 
правовій природі зазначених понять, оскільки 
«посередництво» та «медіація» у міжнарод-
ній практиці розглядаються як ціле і частина. 
Медіація, на ряду з консіліацією та фасиліта-
цією є одним з видів посередництва при аль-
тернативному вирішенні конфлікту.

Так, за твердженням Т.В. Худойкіної, посе-
редництво – процедура більш багатогранна, 
під час якої посередник може як проводити 
переговори між сторонами, так і лише кон-
сультувати їх, спілкуватися з кожною з них 
окремо. Медіація ж як один з головних видів 
посередництва – це переговори між конфлік-
туючими суб’єктами за участю медіатора 
(посередника), що допомагає сторонам, які 
сперечаються, врегулювати свої розбіжності 
й прийти до рішення, що влаштовує обидві 
сторони [26].

Медіація при вирішенні конфлікту має 
беззаперечні переваги порівняно з розглядом 
справи в суді. Так, на думку С.О. Кравцова., 
такими перевагами медіації є:

По-перше, медіація забезпечує швидкість 
розгляду спору порівняно з розглядом справ 
судами, які в сучасних умовах є перевантаже-
ними. По-друге, відсутність чітких процесу-
альних рамок сприяє більш вільній атмосфері 
та готовності до співпраці сторін конфлікту. 
По-третє, прийняття рішення самими сторо-
нами конфлікту сприяє усвідомленню того 
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факту, що це їх спільне рішення, якого вони 
досягли шляхом консенсусу, та стимулює їх 
у подальшому до добровільного виконання 
медіаційної угоди. По-четверте, якщо під час 
винесення судового рішення задоволеною 
залишається зазвичай лише одна сторона, на 
користь якої воно ухвалене, то під час під-
писання медіаційної угоди задоволеними 
залишаються обидві сторони, які приймають 
спільне рішення щодо свого спору на добро-
вільних засадах. По-п’яте, якщо судовий роз-
гляд має ретроспективний характер і спря-
мований на те, щоб дати правову оцінку та 
ухвалити певне рішення щодо правовідносин, 
які мали місце в минулому, то процес медіа-
ції спрямований на перспективу, тобто під час 
нього відбувається налагодження комунікації 
між сторонами, що сприяє їх плідній співп-
раці в майбутньому [27, с. 1312-1313].

Однією з головних ознак медіації, як само-
стійного способу АВС, є участь у вирішенні 
спору незалежної особи – медіатора. Проект 
закону України «Про медіацію» пропонує таке 
визначення: медіатор – фізична особа, яка є 
незалежним посередником у позасудовому 
врегулюванні сторонами конфлікту (спору), 
що виник між ними, в порядку, передбаче-
ному цим Законом [17]. Беручи до уваги між-
народний досвід та наукові доробки україн-
ських вчених, постає за можливе виокремити 
певні ознаки медіатора та його діяльності. 
Перш за все, виходячи з законодавчо закріпле-
ного визначення «медіатора», основною його 
ознакою є незалежність, тобто нейтральність 
по відношенню до сторін конфлікту та відсут-
ність особистого інтересу до вирішення кон-
флікту. Медіатор, на відміну від суду, не вирі-
шує спір по суті, приймаючи сторону однієї з 
конфліктуючих сторін, а лише сприяє пошуку 
компромісного варіанта його вирішення.

Також, серед ознак, що характеризують 
медіатора, необхідно виокремити його ком-
петенцію та наявність спеціальних знань. 
Слід зазначити, що у багатьох Європейських 
країнах діяльність з посередництва (медіації) 
підлягає обов’язковій сертифікації, а в деяких 
країнах, наприклад, в Сполученому Королів-
стві, навіть існують навчальні заклади, що 
здійснюють професійну підготовку медіато-
рів [28].

Важливими ознаками медіатора також є 
авторитетність для всіх учасників конфлікту 
та вміння вести діалог, не обмежуючись 
виключно знаннями певної галузі права, а 

оперуючи морально-етичними принципами 
культури ведення діалогу на засадах поваги та 
терпимості один до одного.

Загалом технологія медіації полягає у 
тому, що медіатор докладає всі зусилля, щоб 
позиції, побажання, інтереси та потреби сто-
рін спочатку були «викладені на стіл медіа-
ції», потім були почуті й зрозумілі всіма, аргу-
менти відпрацьовані, і, нарешті, вироблено 
загальне рішення – вихід із конфліктної ситу-
ації, який влаштовує всі сторони [23].

Українські та зарубіжні науковці виділя-
ють наступні ознаки медіації, що виокремлю-
ють її з поміж інших способів АВС:

1) Неформальність і гнучкість процедури 
медіації. Необхідно відзначити, що процесу-
альна гнучкість процедури медіації дозволяє 
застосовувати посередництво в різних ситу-
аціях. Однак, саме тому чітке регулювання 
методів медіації в світі відсутнє. Законодав-
ства практично всіх держав ЄС свідомо від-
мовилися від спроби регулювання методів як 
таких. Самі сторони спору, а також посеред-
ники (медіатори) мають право вибору най-
більш прийнятних способів для вирішення 
спірних ситуацій в кожному конкретному 
випадку, створюючи прецеденти;

2) Конфіденційність та мінімізація ризику 
публічного оголошення конфлікту. Зазвичай 
інформація щодо підготовки та проведення 
медіації є конфіденційною, якщо сторони не 
домовилися про інше. Медіатор не має права 
розголошувати інформацію щодо медіації без 
письмової згоди сторін;

3) У порівнянні з судовим процесом – це 
значна економія часу та витрат на врегулю-
вання конфлікту;

4) Остаточне вирішення конфлікту та мож-
ливість збереження партнерських відносин 
між конфліктуючими сторонами;

5) Безпосередня активна участь сторін 
конфлікту у виробленні алгоритму вирішення 
конфлікту та, як результат співробітництво 
сторін, на противагу змагальності в судовому 
процесі.

Таким чином, медіація, як альтернатив-
ний спосіб вирішення конфліктів, є еконо-
мічно ефективною й доцільною та дає змогу 
виробити рішення, що влаштує всі сторони 
конфлікту, не витрачаючи при цьому час 
на підготовку до розгляду справи в суді та 
кошти на супроводження процесуальних 
дій, як-то: участь представника у численних 
судових засіданнях, експертні оцінки, тощо. 
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Крім того, проведення процедури медіації 
в більшості випадків породжує в конфрон-
туючих сторонах відчуття задоволення від 
способу й результату вирішення конфлікту, 
забезпечивши конфіденційність шляхів його 
вирішення, запобігає виникненню подібних 
конфліктів у майбутньому та підвищує віро-
гідність того, що прийняте сторонами спільне 
рішення буде виконано зацікавленими осо-
бами [29, с. 134].

На сьогоднішній день, запровадженню 
інституту медіації в Україні перешкоджає 
перш за все відсутність нормативно-правової 
бази, яка б не тільки визначала основні прин-
ципи медіації як процедури врегулювання 
конфлікту та сфер її застосування, але і чітко 
б окреслювала порядок проведення зазначе-
ної процедури, її етапи, строки проведення та 
встановлювала б відповідні кваліфікаційно-
етичні вимоги до особи медіатора. Необхідно 
зазначити, що у разі запровадження належ-
ного нормативно-правового механізму врегу-
лювання та проведення процедури медіації, 
як альтернативного способу вирішення кон-
фліктів, її застосування учасниками трудових 
правовідносин стане можливим не тільки для 
врегулювання спорів щодо прав та інтересів, 
а й для врегулювання розбіжностей, напри-
клад при укладенні трудових та колективних 
договорів.

Отже, беручи до уваги європейський та 
міжнародний досвід інституціоналізації та 
використання процедури медіації як альтер-
нативного способу вирішення конфліктів, у 
тому числі й між учасниками трудових право-
відносин, запровадження медіації на законо-
давчому рівні в Україні не тільки сприятиме 
всебічному й ефективному розв’язанню кон-
фліктів, але й дозволить зберегти сторонам 
таких конфліктів партнерські стосунки та роз-
вантажити суди, створивши новий інститут 
цивілізованого вирішення спорів.

Консіліація.
Питання застосування процедури консі-

ліації при врегулювання конфліктів та й вза-
галі наукової розробки поняття консіліація на 
сьогоднішній день залишається поза увагою 
український вчених. У юридичній літературі 
досі точаться дискусії щодо доцільності роз-
межування термінів «медіація» та «консіліа-
ція», значна частина вчених вважають названі 
процедури тотожними [30, с. 996].

В цілому західні науковці визначають кон-
сіліацію в процесі врегулювання трудових 

конфліктів як один з видів АВС, в якому третя 
незалежна сторона діє в якості виключно 
координатора процесу врегулювання кон-
флікту, шляхом підтримання процесу двосто-
роннього обміну інформацією між конфлікту-
ючими сторонами та заохочення досягнення 
примирення та компромісу щодо існуючих 
суперечностей у виниклому конфлікті. Така 
третя сторона вислуховує позиції учасників 
трудового конфлікту та вживає заходів щодо 
вироблення сторонами рішення, прийнятного 
для всіх учасників конфлікту. Таке рішення 
може включати відповідну компенсацію або ж 
інші, альтернативні заходи, щодо умов праці. 
Консіліатор (посередник) не приймає та не 
пропонує сторонам конфлікту відповідного 
рішення, а взаємодіє з сторонами конфлікту 
виключно з метою вироблення ними самими 
відповідного прийнятного рішення. В деяких 
країнах на законодавчому рівні закріплено 
обов’язок конфліктуючих сторін перед звер-
ненням до відповідного суду з розгляду тру-
дових спорів або іншого органу адміністра-
тивної юстиції, уповноваженого на розгляд 
трудових спорів, звернутись до встановленої 
процедури консіліації [31, с. 1].

Загалом же, не дивлячись на відсутність 
єдиного підходу до формулювання визна-
чення поняття «консіліація» та процедури її 
застосування, закордонними науковцями та 
законодавством країн Європейського союзу 
та США процедура консіліації чітко відмеж-
овується від медіації.

Так, наприклад, трудовим законодавством 
Бельгії консіліація розглядається як попере-
дня обов’язкова процедура обговорення, що 
ініціюється суддею, тоді як медіація розгляда-
ється як добровільна процедура, що потребує 
погодження обох сторін конфлікту [32, с. 403].

В трудовому законодавстві Франції консі-
ліація регулюється декретом від 23 березня 
1978 року та застосовується до врегулювання 
конфліктів щодо прав, попередньо до судо-
вого розгляду, тоді як медіація застосовується 
для врегулювання конфліктів, щодо мораль-
них переслідувань та домагань [32, с. 403].

В Австрії медіація визначається як один з 
видів АВС, що провадиться за межами судового 
процесу, тоді як консіліація визначається як спо-
сіб АВС, що здійснюється безпосередньо суд-
дею в процесі розгляду справи [32, с. 403].

Ірландським трибуналом з питань рівності 
(квазісудовий орган Ірландії, що регулюється 
урядом, створений відповідно до Акту про 
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рівність при працевлаштування від 1998 року, 
який покликаний розглядати справи щодо 
дискримінації), консіліація визначається 
як процес примирення, в якому консіліатор 
(посередник) зустрічається з кожною сторо-
ною конфлікту окремо, з метою визначення 
істотних вимог кожної сторони в конфлікті та 
використовує отриману інформацію для спри-
яння сторонам конфлікту в досягненні комп-
ромісної позиції, тоді як медіація визначається 
як процес врегулювання конфлікту, в якому 
сторони обговорюють спірні питання за допо-
могою професійного медіатора, який допо-
магає їм досягти взаємної угоди [32, с. 403].  
Подібні визначення консіліатора та медіатора 
також застосовуються в США. Так консіліа-
тор в США розглядається як координатор при 
вирішенні конфлікту, що забезпечує комуні-
кацію та обмін інформацією між сторонами 
конфлікту, поступово намагаючись «звузити» 
суперечності в їхніх позиціях щодо конфлік-
тної ситуації, тоді як медіатор розглядається 
як більш активний нейтральний учасник 
врегулювання конфлікту, що може висувати 
власні ідеї та пропозиції, щодо способів вре-
гулювання конфлікту [32, с. 403-404].

Слід також зазначити, що як і процедура 
медіації, консіліація при врегулюванні кон-
флікту може бути застосована добровільно 
сторонами, проте законодавством деяких 
країн передбачено обов’язок сторін застосу-
вати консіліацію до врегулювання конфлікту 
перед відповідним зверненням до суду.

Так, наприклад, в Норвегії, більшість 
справ, щодо трудових спорів спочатку має 
бути розглянута спеціальним органом – 
«Примирною радою» (Conciliation Board), 
яка сприяє сторонам конфлікту в досягненні 
швидкого та простого вирішення конфлікту. 
Додатково в Норвегії функціонує «Рада з вирі-
шення конфліктів» (Dispute Resolution Board), 
яка розглядає справи, пов’язані з виконанням 
Закону «Про умови праці», зокрема конфлікти 
з питань щодо робочого часу, гнучкого гра-
фіку роботи та права на відпустку.

В Італії зверненню до суду з відповід-
ним позовом, що стосується трудового спору, 
обов’язково має передувати спроба сто-
рін застосувати процедуру примирення, що 
називається «Адміністративно погодженою 
консіліацією». Така процедура примирення 
здійснюється спеціальною радою, заснова-
ною відповідним Регіональним управлінням 
праці. Якщо на початку судового процесу буде 

встановлено, що сторонами трудового кон-
флікту не було вжито заходів, щодо застосу-
вання процедури консіліації, розгляд справи 
може бути відкладено, а сторонам конфлікту 
приписано застосувати відповідну процедуру 
примирення.

Загалом, з аналізу законодавства розвине-
них країн, консіліації можна дати визначення 
як добровільному або в деяких випадках 
обов’язковому процесу примирення конфлік-
туючих сторін, що передує судовому розгляду, 
за допомогою залученого за погодженням сто-
рін або призначеного компетентним держав-
ним органом незалежного посередника – кон-
сіліатора, який забезпечує обмін інформацією 
між сторонами конфлікту, сприяє сторонам 
у виробленні рішення, прийнятного для всіх 
учасників конфлікту та вживає заходів щодо 
заохочення сторін до врегулювання конфлікту 
мирним шляхом. 

Відомий американський дослідник засто-
сування механізмів АВС при вирішенні тру-
дових конфліктів Арнольд М. Зак, у своїй 
статті «Консіліація в трудових спорах», аналі-
зуючи доповіді судів з розгляду трудових спо-
рів країн Європейського союзу та Австралії, 
виділяє наступні успіхи застосування проце-
дури консіліації:

1. Застосування процедури консіліації при 
вирішенні трудових конфліктів призвело до 
зменшення кількості судових процесів, що в 
свою чергу зменшило навантаження на суддів. 
Так, наприклад згідно доповіді Комісії з про-
мислових відносин Австралії, що до 2010 року  
була центральним органом, що займався роз-
глядом трудових спорів, в Австралії 75% 
справ щодо звільнень працівників вирішува-
лись мирним шляхом і тільки 6% доходило 
до винесення судового рішення. В Ірландії, 
згідно доповіді, приблизно 70% справ, пере-
даних на консіліацію було успішно вирішено. 
Відповідно до доповіді Суду з розгляду трудо-
вих спорів Швеції, понад 40% справ у зазна-
ченому суді вирішується за допомогою проце-
дури консіліації;

2. Процедура консіліації здійснюється 
набагато швидше ніж судовий розгляд та вирі-
шення конфлікту може досягатись протягом 
декількох днів або навіть годин, без втрати 
часу на тривалий судовий процес та потен-
ційного оскарження рішення однією з сторін 
конфлікту;

3. Вирішення конфлікту шляхом застосу-
вання процедури консіліації не потребує зна-
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чних фінансових вкладень сторін та дозволяє 
вирішити конфлікт способом, прийнятним 
обома сторонами конфлікту;

4. Вирішуючи конфлікт шляхом застосу-
вання консіліації, сторони зберігають парт-
нерські, ділові відносини та при виникненні 
наступних суперечок з інших питань, більш 
охочіше звертатимуться до процедури мир-
ного врегулювання [32, с. 418-419].

Отже, враховуючи міжнародний досвід 
застосування процедур медіації та консіліації 
як способів АВС до врегулювання конфлік-
тів між учасниками трудових правовідносин, 
можна дійти висновку, що застосування зазна-
чених процедур дає можливість ефективно 
та остаточно вирішити конфлікт, зберігши 
при цьому ділові відносини та заощадивши 
кошти та час. Не дивлячись на намагання 
держави гармонізувати національну правову 
систему з правовими системами країн Євро-
пейського союзу, чинне законодавство сто-
совно АВС на сьогоднішній день має урив-
частий та несистемний характер, що не дає 
змоги виділити АВС в окремий інститут сус-
пільних відносин. Прийняття Закону Укра-

їни «Про медіацію» хоч і сприятиме ефек-
тивному поширенню в суспільстві культури 
мирного врегулювання трудових конфліктів, 
проте не надасть українському суспільству 
повного набору правового інструментарію, 
який мають змогу використовувати грома-
дяни Європейського союзу та інших розвине-
них країн для вирішення трудових спорів. За 
необхідне вбачається вдосконалення націо-
нального трудового та цивільного законодав-
ства, шляхом включення норм, які б регулю-
вали та чітко визначали порядок застосування 
АВС при вирішенні трудових конфліктів, 
етапи конфлікту, на яких АВС можливі до 
застосування, фіксацію результатів застосу-
вання АВС до вирішення конфлікту. Також 
необхідно відмітити, що такі способи АВС як 
консіліація, арбітраж, переговори лишаються 
недоступними українському суспільству для 
застосування при вирішенні трудових кон-
фліктів в силу відсутності належного право-
вого регулювання їх застосування або наяв-
ності законодавчо встановленої заборони, 
щодо застосування певних видів АВС до вре-
гулювання трудових конфліктів.
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У статті досліджено та проаналізовано проблемні питання правового регулювання видобування вугле-
воднів в Україні. Сучасне правове регулювання видобування вуглеводнів потребує його поліпшення і вдо-
сконалення шляхом внесення змін до чинного законодавства та ухвалення нових нормативно-правових 
актів. Напрями і шляхи такого поліпшення зумовлені цілою низкою чинників, найважливішими з яких є між-
народні зобов’язання України та застарілість великої кількості чинних актів.

Ключові слова: вуглеводні, законодавство Європейського Союзу,нафтогазоносна галузь.

В статье исследованы и проанализированы проблемные вопросы правового регулирования добычи 
углеводородоввУкраины. Современное правовое регулирование углеводородов требует его улучшения и 
совершенствования путем внесения изменений в действующее законодательство и принятия новых нор-
мативно-правовых актов. Направления и пути такого улучшения обусловлены рядом факторов, важней-
шими из которых являются международные обязательства Украины та устарелость большого количества 
действующих актов.

Ключевые слова: углеводороды, законодательство Европейского Союза, нефтегазоносная область.

This scientific article explores and analizes the national and international legislation governing the oil and gas 
sector of Ukraine. The current legal regulation of the oil and gas market needs to be improved and developed 
through amendmentsand new statutory instruments. The international obligations of Ukraine are the main factor 
among those which determine the ways of such improvement.

Key words: hydrocarbons, legislation of the European Union, oil and gas region.

Мінерально-сировинні ресурси є стра-
тегічно важливими для розвитку економіки 
будь-якої держави. Щорічний світовий обсяг 
видобутку корисних копалин, які належать до 
категорії невідновлюваних, складає близько 
120 млрдт [5]. Найбільш використовуваними 
ресурсами цієї групи є нафта і природний 
газ, природні запаси яких обмежені. За окре-
мими підрахунками, при сучасному рівні 
використання світових запасів нафти виста-
чить лишена 40 років, природного газу – на 
70 років [1]. За таких умов відповідні вуг-
леводневі запаси є у центрі геополітичних  
інтересів.

У 2001 р. Постановою Кабінету Міністрів 
України № 345 було затверджено План роботи 
з адаптації законодавства України до зако-
нодавства Європейського Союзу [10], який 
передбачав, серед іншого, створення право-

вих основ державної системи екологічної без-
пеки, адаптованої до вимог ЄС, спрямованої 
на забезпечення реалізації ефективних заходів 
з упередження і контролю за забрудненням 
навколишнього природного середовища та 
підтримання екологічної рівноваги; внесення 
змін до актів законодавства України щодо 
охорони навколишнього природного серед-
овища на предмет створення правових основ 
для запровадження ефективних інструментів 
екологізації виробництва з урахуванням сис-
теми міжнародних стандартів ISO 14000 і 
Екологічних процедур ЄБРР; удосконалення 
законодавства України про нафту і газ з ураху-
ванням директив ЄС у частині, що стосується 
спільних правил внутрішнього ринку газу, 
мінімальних запасів нафти та нафтопродук-
тів, інформації та консультацій стосовно цін 
на сиру нафту та нафтові продукти у ЄС та 
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умов одержання дозволів на пошук, розвідку 
та добування вуглеводневої сировини. 

Так, у ст. 51 Угоди про партнерство та спів-
робітництво між Україною і Європейськими 
співтовариствами та їх державами-членами, 
що була ратифікована Законом України  
10 листопада 1994 р. [2], зазначено, що важ-
ливою умовою для зміцнення економічних 
зв’язків між Україною та європейським спів-
товариством є наближення чинного й майбут-
нього законодавств України до законодавства 
Співтовариства. Відповідно до цієї ж статті, 
Україна взяла на себе зобов’язання стосовно 
заходів, спрямованих на забезпечення того, 
щоб її законодавство поступово було адапто-
вано до законодавства Співтовариства.

Проблеми і перспективи наближення пра-
вової системи України до права ЄС та необхід-
ність імплементації Україною міжнародних 
угод відзначали різні вітчизняні вчені, серед 
них: В. Г. Буткевич, М. В. Буроменський,  
А. С. Довгерт, О. В. Задорожний, В. І. Кисіль, 
Н. С. Кузнецова, Л. А. Луць. О. О. Мережко, 
В. Ф. Опришко. Ю. С. Шемшученко, та інш. 
Теоретичні аспекти використання природних 
ресурсів вивчали - М.М. Бринчук. А. Г. Боб-
кова, А. П. Гетьман, О. І. Коморна, Н.П. Мед- 
ведева, О. А. Медведева, А.К. Соколова,  
Р.С. Кірін, В.М.Комарницький та ін.

Основні нормативні документи, які регла-
ментують відносини з розробки родовищ 
нафти і газу, хоча і представлені у вигляді 
сучасних нормативно-правових актів, таких 
як Кодекс України «Про надра», Закон Укра-
їни «Про нафту і газ», Закон України «Про 
ринок природного газу» і Закон України «Про 
угоди про розподіл продукції», але вони не 
передбачають сучасних норм та вимог до ета-
пів геологічного вивчення надр, вимог до тех-
нологічних проектних документів, основних 
вимог до споруджування свердловин, техніки 
та технології видобутку вуглеводнів з ураху-
ванням вимог раціонального використання 
надр для повного забезпечення безпеки насе-
лення, охорони навколишнього природного 
середовища, а також майна, будівель, споруд, 
і таке інше [3].

Також варто звернути увагу на те, що 
через відсутність системного галузевого 
нормативно-правового та нормативно-тех-
нічного регулювання в Україні досі корис-
туються основоположними нормативними 
документами, розробленими ще у Радян-
ському Союзі, зокрема: «Правила разработки 

газовых и газоконденсатных месторождений» 
(1969 р.) [11]; «Единые технические правила 
ведения работ при строительстве скважин 
на нефтяных, газовых и газоконденсатных 
месторождениях» (1983 р.) [2]; «Правила 
разработки нефтяных и газонефтяных мес-
торождений» та ін. Безумовно, жоден з цих 
нормативних документів не відповідає сучас-
ним вимогам розробки родовищ нафти й 
газу також не має положень, які визначають 
технологічно ефективні та екологічно без-
печні методи розробки родовищ нетради-
ційного газу. Більше того, про сланцевий 
газ в цих документах навіть не згадується, 
оскільки його родовища на той час не були  
предметом діяльності нафтогазовидобувних 
підприємств.

На сьогоднішній в Україні здійснюється 
велика підготовча робота щодо вдосконалення 
нормативно-правових документів щодо роз-
відки і видобутку нетрадиційного газу (слан-
цевого газу) на території України компаніями 
Chevron, Shell, Exxon Mobil, Eni SpA, Talisman 
та іншими.

Також варто зазначити, що ще на початку 
2011 року уряд України і уряд США підписали 
Меморандум про спільну розробку покладів 
сланцевого газу. Це співробітництво спрямо-
ване на зміцнення енергетичного потенціалу 
України, на вирішення екологічних аспектів 
розробки сланцевого газу і створення основи 
для моніторингу та пом’якшення можли-
вих негативних наслідків, а також сприяння 
в залученні інвестицій з боку міжнародних 
і українських компаній. Але нажаль, на сьо-
годні розроблено лише проект документації 
нормативно-правових та екологічних аспек-
тів розвідки і видобутку нетрадиційного газу. 
Тобто, як доречно зазначає Макаренко Н.А. 
«добрі наміри законодавця залишаються 
лише на папері і не створюється конкретного 
механізму втілення цих намірів у життя». 

Важливими міжнародними актами, якими 
передбачено зміни в українському нафтогазо-
вому законодавстві, є Договір до Енергетичної 
Хартії (надалі – ДЕХ) та Протокол до Енерге-
тичної Хартії з питань енергетичної ефектив-
ності й суміжних екологічних аспектів, ратифі-
кований Законом України від 6 лютого 1998 р.  
Договір визначає загальні зобов’язання дого-
вірних сторін, однією з яких є Україна, щодо 
вжиття відповідних заходів, зокрема, у вигляді 
прийняття відповідних законів, спрямованих 
на сприяння довгостроковому співробітни-
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цтву галузі енергетики [6] Звертаємо увагу на 
те, що українське законодавство, що регулює 
нафтогазову сферу, є надто загальним. Є ряд 
важливих питань, які взагалі не унормовані. 
Немає жодного акту щодо обов’язкового роз-
криття інформації про склад хімічних реа-
гентів, які використовуються під час гідро-
розриву пласта, або при інших роботах на 
свердловинах.

А тому для нашої країни цікавим буде 
запозичення того, що і в США, і європейських 
країнах велике значення приділяється еколо-
гічній складовій в питанні оптимізації зако-
нодавства, що регулює нафтогазову галузь. 
Так, у США діє Закон щодо планування над-
звичайних ситуації та права громадськості на 
отримання інформації, він встановлює вимогу 
до федерального уряду, штатів, органів місце-
вого самоврядування, населення та промис-
ловості звітувати про використання небез-
печних і токсичних речовин. Вимоги цього 
закону є дуже важливою частиною законодав-
ства щодо видобувачів нафтопродуктів і газу 
у США. Зокрема, відповідно до нового зако-
нодавства, всі дані та інформація про запаси 
хімічних інгредієнтів і речовин на підпри-
ємствах мають розмішуватися у відкритому 
доступі і бути доступні для громадськості. 
Це сприяє зростанню обізнаності громадян 
та їх доступу до інформації про використання 
хімічних реагентів на окремих об’єктах, а 
також про їх потенційні викиди у довкілля.

Міністерство внутрішніх справ США теж 
займається розробкою правил регулювання 
використання компаніями об’єктів нафтога-
зового комплексу на федеральних землях. Ці 
правила вимагають розкриття інформації про 
хімічні реагенти, цілісність свердловини та 
поводження з рідинами [4].

Доцільно звернути увагу на те, що у кра-
їнах Європейського Союзу, насамперед у 
Німеччині, Польщі, наразі немає спеціального 
законодавства, яке вимагає розкриття складу 
хімічних реагентів при гідророзриві плас-
тів. Цей процес регулюється чинним законо-
давством кожної країни щодо використання 
хімічних речовин. Внаслідок чого компанії 
повинні публікувати «звіти безпеки» про ті 
речовини, які вони використовують, відпо-
відно до Директиви ЄС № 82. яка прийнята у 
1996 році.

Також у рамках європейського законодав-
ства з 2006 року - існує Регламент № 1907 
щодо реєстрації, оцінки, дозволів і обмежень 

у використанні хімічних речовин, який був 
ухвалений Європейським хімічним агент-
ством. Як приклад, у Польщі інспекції воє-
водств із захисту навколишнього середовища 
можуть вимагати розкриття складу речовин та 
моніторити його відповідність законодавству 
із захисту довкілля. У Великобританії роз-
криття складу хімічних реагентів при прове-
денні робіт є теж обов’язковим [6].

Тобто, враховуючи вищезазначене можна 
дійти висновку, що недосконалість чинного 
законодавства створює перешкоди не лише 
впровадженню нових технологій у нафтогазо-
вому комплексі, але й знижує темпи модернізації 
цієї галузі взагалі. Відповідно, проаналізувавши 
досвід іноземних держав щодо вирішення 
енергетичних проблем, можна визначити, що 
на сьогодні організаційно-правовий механізм 
регулювання нафтогазової галузі у цих країнах, 
на відміну від України, достатньо розвинений. 
Тому постає необхідність у запозиченні передо-
вого міжнародного досвіду у процесі удоскона-
лення існуючої правової системи видобування 
вуглеводнів. По-перше, нормативно правова 
база України щодо видобування вуглеводнів на 
даний час не відповідає вимогам Європейського 
співтовариства, а тому першочерговим завдан-
ням, на нашу думку, є по скоріша адаптації зако-
нодавства нашої країни до законодавства Євро-
пейського Союзу

По-друге, потрібно внести зміни до спе-
ціального законодавства що регулює видобу-
вання вуглеводнів, бо жоден з чинних на сьо-
годні нормативних документів не відповідає 
сучасним вимогам розробки родовищ нафти 
й газу також не містить положень, які визна-
чають технологічно ефективні та екологічно 
безпечні методи розробки родовищ нетради-
ційного газу.

По-третє, на нашу думку національне зако-
нодавство повинно бути доповнено законом, 
який матиме системний характер та ліквідує 
наявні прогалини у правовому забезпечен-
ніфункціонування ринкунафтопродуктівта 
сприятиме виправленню негативних тенден-
цій його розвитку, а також створить підґрунтя 
для стимулювання інвестиційних процесів у 
вітчизняній нафтопереробній промисловості. 
Цей закон повинен регулювати торгівлю вуг-
леводнями, у відповідності до міжнародного 
законодавства та передбачити фінансове сти-
мулювання виконання інвестиційних програм 
щодо покращення нафтогазоносної галузі 
України.
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По-четверте, Кодекс України про надра 
та Закон «Про угоди про розподіл продукції» 
потрібно доповнити нормами щодо викорис-
тання нетрадиційного газу.

Ще одним напрямом удосконалення 
нафтогазового законодавства має стати роз-
роблення та прийняття проекту Закону Укра-
їни «Про транзит енергоносіїв через тери-
торію України». Прийняття цього Закону 
надасть можливість створити надійні умови 
для безпечного транзиту енергоносіїв через 

територію України, урегулювати відносини 
щодо вільного доступу до мереж з урахуван-
ням інтересів держави та усунути перешкоди 
для збільшення обсягів транзиту енергоно-
сіїв [7].

Тобто, на сьогодні існує нагальна потреба 
здійснити цілісний комплекс організаційних, 
нормативних та правових заходів з метою 
адаптації та гармонізації вітчизняної норма-
тивно-правової бази у відповідності до між-
народного законодавства.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
АГРАРНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ УЧАСТІ УКРАЇНИ В СОТ

В статті автором обґрунтовано теоретичний висновок про те, що в умовах членства України в СОТ су-
часна концепція державно-правового регулювання аграрних відносин має базуватись на сформульованих 
у доктринах земельного, аграрного, екологічного права методологічних засадах здійснення права власності 
на сільськогосподарські землі, лісові і водні ресурси, майно та інші об’єкти, господарського їх використання 
у сільському господарстві у ринкових умовах з урахуванням закріплених в Угоді про сільське господарство 
та інших багатосторонніх угодах СОТ принципах реформування світового сільського господарства.

Ключові слова: методологічні основи, Угода про сільське господарство СОТ, аграрна державна політика.

В статье автором обоснованно теоретический вывод о том, что в условиях членства Украины в ВТО 
современная концепция государственно-правового регулирования аграрных отношений должна базиро-
ваться на сформулированных в доктринах земельного, аграрного, экологического права методологических 
принципах осуществления права собственности на сельскохозяйственные земли, лесные и водные ресур-
сы, имущество и другие объекты, хозяйственного их использования в сельском хозяйстве в рыночных ус-
ловиях с учетом закрепленных в Соглашении о сельском хозяйстве и других многосторонних соглашениях 
ВТО принципах реформирования мирового сельского хозяйства.

Ключевые слова: методологические основы, Соглашение по сельскому хозяйству ВТО, аграрная го-
сударственная политика.

In the article the author substantiates the theoretical conclusion that under the conditions of Ukraine’s mem-
bership in the WTO, the modern concept of state-legal regulation of agrarian relations should be based on the 
methodological principles formulated in the doctrines of land, agrarian, ecological law on the implementation of 
the right of ownership of agricultural land, forest and water resources, property and other objects, their economic 
use in agriculture in the market conditions, taking into account the fixed in the Agreement on agriculture and other 
multilateral WTO agreements principles of reform of world agriculture.

Key words: methodological bases, WTO Agreement on agriculture, agrarian state policy.

Започаткований у 1993 р. процес підго-
товки до вступу України до СОТ завершився 
прийняттям Верховною Радою України 
Закону України «Про ратифікацію Протоколу 
про вступ до Світової організації торгівлі» від 
10.04.2008 року, відповідно до якого Україна 
приєдналася до Угоди про заснування Сві-
тової організації торгівлі від 15.04.1994 р. й 
набула повноправного членства в цій міжна-
родній організації з 16.05.2008 р. Це означає 
приєднання України до багатосторонніх угод 
із торгівлі товарами як Додатків до вказаної 
вище Угоди, серед яких особливого значення 
набуває Угода про сільське господарство СОТ.

У цьому зв’язку актуальними теорії аграр-
ного права вбачаються питання щодо науко-
вого дослідження методологічних основ, на 
яких має базуватись державно-правова ідео-
логія і політка щодо завершення сільськогос-
подарської і земельної реформ як складових 
економічної реформи, утвердження ринкових 
засад економічного розвитку, розбудови сис-
теми аграрного законодавства і права у кон-

тексті реалізації Угоди про сільське господар-
ство СОТ.

Аналіз національного законодавства, 
дозволяє стверджувати, що норми законодав-
ства закріплюють, по суті, старі методологічні 
основи, уявлення та ідеї, які не узгоджуються 
з основними засадами функціонування ринко-
вої економіки. 

Оскільки Угода про сільське господарство 
та інші багатосторонні угоди СОТ належать 
до міжнародних договорів, норми яких охо-
плюють широке коло складних питань рефор-
мування світового сільського господарства, 
дослідження правових проблем реалізації 
цих Угод в системі аграрного законодавства і 
права України потребує також використання 
наукових здобутків вчених у сфері міжнарод-
ного права, економіки, аграрної науки. 

У дисертаційних і монографічних робо-
тах, наукових публікаціях названих таких 
українських вчених, як В.Г. Андрійчук,  
О.М. Азаров, С.І. Дем’яненко, С.М. Кваша, 
І.В. Кобута, О.М. Могильний, Л.В. Молдован,  
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О.О. Мережко, М.І. Неліп, А.О. Олефір, Осика 
С.Г, Т.О. Осташко, В.Т. Пятницький, Свідер-
ська І.М., Циганкова Т.М та інших, а також 
таких зарубіжних авторів, як С. Аланок,  
Дж. Кейнс, Ж.Б. Сей, Л. Штріве, Ш. Фон Кра-
мон Таубадель, Л. Хоффманн, М. Трейсі та 
інших висвітлюються методологічні основи 
участі України в СОТ та можливі позитивні 
і негативні економічні і соціальні наслідки 
вступу до цієї організації, правові, економічні 
проблеми міжнародної торгівлі сільськогоспо-
дарськими товарами, підстави і порядок роз-
гляду міжнародних торгівельних суперечок у 
діяльності СОТ, здійснення державного регулю-
вання відносин у сфері внутрішньої підтримки 
сільського господарства тощо [1, с. 2-5].

За висновками українських учених у галузі 
аграрного і земельного права, формування 
сучасної системи аграрного законодавств від-
бувалося на різних методологічних засадах, 
які не дозволяли сформувати узгоджені кон-
цептуальні, ідеологічні, політичні та юридичні 
моделі реформування суспільних відносин у 
сільському господарстві й агропромисловому 
комплексі та утвердити ефективну системати-
зовану структуру законів, підзаконних актів у 
аграрній сфері.

Досліджуючи методологію земельного 
права, В.В. Носік вважає, що методологія 
того чи іншого суспільного явища – це не 
лише сукупність наукових методів пізнання; 
з точки зору філософії земельного, а також 
аграрного й екологічного права методоло-
гічну основу формування, розвитку і функ-
ціонування названих наукових галузей права 
України мають становити вчення національ-
ної і зарубіжної філософської, економічної, 
екологічної, аграрної, біологічної, юридичної 
та інших доктрин про взаємозв’язок землі, 
людини, суспільства, суспільства і природи, 
про дію об’єктивних законів природи, еконо-
міки, суспільства, а також про використання 
землі у системі «земля-людина-природа» та її 
функціональне призначення у природі, еконо-
міці, суспільстві [2, с. 623- 643].

Виходячи з такого розуміння методології 
розвитку суспільно-економічних явищ у сфері 
правового регулювання аграрних, земельних 
відносин вбачається, що реалізація Угоди про 
сільське господарство СОТ та інших багато-
сторонніх угод в системі аграрного законодав-
ства має відбуватися з огляду на результати 
реформування в Україні відносин власності 
на землю та здійснення права власності на 

земельні ділянки сільськогосподарського при-
значення, структуру сільськогосподарських 
угідь і якість ґрунтів, а також на правовий 
режим майна та майнових комплексів, осо-
бливості праці у сільському господарстві та 
інші чинники, що впливають на виробництво 
і реалізацію сільськогосподарської продукції 
на аграрних ринках членів СОТ.

Оскільки методологія діяльності СОТ 
базується на принципах вільного, конкурент-
ного світового ринку товарів і послуг, який 
функціонує на основі приватної власності, то 
членство України у СОТ зобов’язує органи 
державної влади і місцевого самоврядування 
забезпечити прозорий і ефективний правовий 
механізм доступу до використання земель 
сільськогосподарського призначення на праві 
приватної власності, або ж інших правових 
титулах використання угідь, які реалізуються 
у державах з ринковою економікою.

Відтак суб’єктами права доступу до вико-
ристання земель сільськогосподарського 
призначення мають бути фізичні і юридичні 
особи, які безпосередньо займаються вироб-
ництвом і реалізацією сільськогосподарських 
товарів. Водночас в сучасних умовах про-
ведення земельної реформи і реформи сіль-
ського господарства, як умови забезпечення 
сталого розвитку України до 2020 року зали-
шаються не вирішеними проблеми доступу до 
земельних, водних, рибних та лісових ресур-
сів, формування ринкових земельних від-
носин, оптимальної системи суб’єктів права 
товарного сільськогосподарського землеко-
ристування, а також розмірів землеволодіння 
і землекористування таких суб’єктів зали-
шаються не вирішеними, що, на наш погляд, 
може негативно впливати на конкурентоспро-
можність української сільськогосподарської 
продукції на ринках членів СОТ.

В. В. Носік вперше в доктрині аграрного і 
земельного права сформулював методологічні 
засади, на яких, на його думку, має вибудову-
ватись система правового регулювання сус-
пільних відносин у сфері використання насам-
перед грунту та інших сільськогосподарських 
угідь для виробництва сільськогосподарської 
продукції та її обміну у ринкових економічних 
умовах. Зокрема, автор концентровано фор-
мулює, сутність таких методологічних засад, 
які мають основоположне значення для право-
вого забезпечення реалізації Угоди про сільське 
господарство та інших угод СОТ, наступним 
чином: 1) основним багатством нації і народу 
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є земля з її верхнім родючим шаром грунту;  
2) прогресивний розвиток суспільства своє 
можливим у демократичній, правовій державі, 
де визнається і гарантується право власності 
на землю, право на вільну господарську діяль-
ність, самостійне виробництво капіталу та його 
вільну реалізацію; 3) земля (грунт) є багатством 
нації і має належати народові, а не державі, на 
праві власності; 4) земля має вартість і підлягає 
оцінці у процесі виробництва, розподілу й пере-
розподілу капіталу; 5) власник землі і хлібороб 
мають поєднуватися в одній особі; 6) вироблена 
на землях сільськогосподарська продукція має 
належати її виробнику і може бути вільно реа-
лізована ним на внутрішньому і зовнішньому 
ринках; 7) держава не має брати на себе роль 
посередника у реалізації вирощеного врожаю; 
8) родючість землі постійно знижується, якщо 
держава позбавляє товаровиробника виробленої 
ним абсолютної і додаткової ренти; 9) родючість 
ґрунту підвищується і прогресивно зростає 
виробництво, якщо встановлена в державі сис-
тема оподаткування не передбачає ніяких інших 
податків, окрім земельної ренти у її грошовому 
виразі [2, с. 623-643 ].

У доктрині земельного та аграрного права 
науково обґрунтовані й інші гносеологічні 
підходи до проблем правового регулювання 
земельних, аграрних, екологічних відносин 
у сфері використання сільськогосподарських 
земель, які розвивають концептуальні поло-
ження щодо здійснення права власності на 
землю у тому чи іншому аспекті. 

Водночас вступ України до СОТ зобов’язує 
органи державної влади вибудовувати аграрну 
політику, ураховуючи принципи та норми цієї 
міжнародної організації у сфері виробництва, 
переробки сільськогосподарської продукції 
й реалізації товарів на аграрних ринках дер-
жав – членів СОТ. 

Правову основу реалізації державної 
аграрної політики, за національним законо-
давством, складають Конституція України, а 
також закони та підзаконні нормативно-пра-
вові акти України з питань аграрної політики 
і правового регулювання суспільних відносин 
у сільському господарстві, агропромисловому 
комплексі, соціальній сфері села, викорис-
танні земельних, лісових, водних ресурсів у 
сільському господарському виробництві, збе-
реженні довкілля, забезпеченні продовольчої і 
національної безпеки тощо.

В ретроспективному плані, а саме на етапі 
вступу України до СОТ, державна аграрна 

політика держави визначалася положеннями 
законів України «Про пріоритетність соціаль-
ного розвитку села та агропромислового комп-
лексу в народному господарстві» від 15.05. 
1992 р., «Про сільськогосподарську коопера-
цію» від 17.07.1997 р., «Про фермерське гос-
подарство» від 19.06. 2003 р. та іншими зако-
нодавчими й підзаконними актами з питань 
реформування земельних, майнових, вироб-
ничо-господарських, соціальних та інших від-
носин у сільському господарстві й соціальній 
сфері села.

На сучасному етапі нормативну основу 
реалізації аграрної політики держави скла-
дають Закони України «Про державну під-
тримку сільського господарства України» 
від 24.06. 2004 р., «Про основні засади дер-
жавної аграрної політики на період до 2015» 
від 18.10. 2005 р., «Про засади внутрішньої і 
зовнішньої політики» від 01.07.2010 р., Роз-
порядження Кабінету Міністрів України «Про 
схвалення Концепції Державної цільової про-
грами розвитку аграрного сектору економіки 
на період до 2020 р.» від 30.12.2015 р. [3] та 
інші закони й підзаконні акти з питань розви-
тку сільського господарства та сталого розви-
тку сільських територій. 

Загальний науковий аналіз змісту названих 
вище законів та підзаконних актів крізь при-
зму вимог Угоди про сільське господарство 
СОТ та інших багатосторонніх угод цієї орга-
нізації і взятих Україною зобов’язань у рамках 
СОТ показує, що закріплені у них принципи, 
нормативні положення не узгоджуються з 
Угодами СОТ не лише за закріпленими у них 
принципами, а й за структурою і змістом норм 
цих документів. Більше того, не дивлячись 
за строкову обмеженість дії згаданих вище 
законів, вони продовжують діяти і застосову-
ватись у практиці регулювання аграрних від-
носин, що не можна вважати обгрунтованим 
з точки зору Конституції України. За таких 
обставин державна аграрна політика пови-
нна вибудовуватись відповідно до Угод СОТ. 
Однак з причин об’єктивних і суб’єктивних у 
державі не сформована нова законодавча база 
аграрної політики відповідно до вимог СОТ. 

Тому до прийняття спеціальних законів 
сучасна аграрна політика держави має базува-
тись як на загальноправових, так і на спеціаль-
них галузевих аграрно-правових принципах. 
Перші, як складник національної політики 
держави передбачені Конституцією й зако-
нами України, зокрема, ст. 2 Закону України 
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«Про засади внутрішньої і зовнішньої полі-
тики», у якому закріплено загальноправові 
принципи внутрішньої й зовнішньої політики 
держави. 

Стосовно галузевих аграрно-правових або 
ж спеціальних принципів, то вони поки що 
чітко не закріплені на законодавчому рівні. 
Тому в науці аграрного права зроблено спроби 
сформулювати основоположні засади держав-
ної аграрної політики на сучасному етапі роз-
витку економіки й суспільства в умовах глоба-
лізації та інтеграції економічних, суспільних, 
державно-правових процесів і явищ. [4], які 
можуть бути використані при формуванні 
національної аграрної політики в в умовах 
членства України в СОТ.

Так, наприклад, А. М. Статівка й  
В. Ю. Уркевич уважають, що принципами дер-
жавної аграрної політики у сфері сільського 
господарства є пріоритетність розвитку сіль-
ського господарства України серед інших галу-
зей економіки; невтручання державних органів 
у виробничо-господарську діяльність аграр-
них товаровиробників; гарантування рівності 
прав учасників аграрних відносин; аграрний 
протекціонізм; гарантія продовольчої безпеки 
держави; забезпечення комплексного й сталого 
розвитку аграрного виробництва та сільських 
територій; поєднання галузевого й територі-
ального розвитку [5, c. 39-41].

Правові засади державної аграрної полі-
тики України визначені в Законі «Про основні 
засади державної аграрної політики на період 
до 2015 року», у якому передбачено, що дер-
жавна аграрна політика ґрунтується на націо-
нальних пріоритетах і враховує необхідність 
інтеграції України до Європейського Союзу та 
світового економічного простору. Мета дер-
жавної аграрної політики – досягнення стра-
тегічних цілей гарантування продовольчої 
безпеки; перетворення аграрного сектору на 
високоефективний, конкурентоспроможний 
на внутрішньому й зовнішньому ринках сек-
тор економіки держави; збереження селянства 
як носія української ідентичності, культури та 
духовності нації; комплексний розвиток сіль-
ських територій і розв’язання соціальних про-
блем на селі; забезпечення сталого розвитку 
аграрного сектору національної економіки на 
період до 2015 р. 

Незважаючи на те, що передбачені в цьому 
законі основні напрями державної аграрної 
політики планувалося реалізувати до 2015 р., 
усе ж таки ці напрями залишаються актуаль-

ними й сьогодні. Водночас реалізація осно-
вних напрямків і засад державної аграрної 
політики повинно здійснюватися з урахуван-
ням змін в економіці, суспільстві, державі, 
з огляду на сучасний стан міжнародних від-
носин у сфері додержання принципів міжна-
родного права, а також визнаних і закріпле-
них принципів світової торгівлі товарами на 
аграрних ринках держав – членів СОТ. Відтак 
варто погодитись із висловленими в науко-
вих джерелах з аграрного права критичними 
оцінками зазначеного закону, який потребує 
вдосконалення за допомогою внесення змін і 
доповнень до нього або ж прийняття нового 
закону з питань аграрної політики в умовах 
членства України в СОТ. 

З огляду на ці та інші чинники Президент 
України видав Указ «Про схвалення стратегії 
сталого розвитку «Україна -2020» від 12 січня 
2015 р. [6], у якому за вектором розвитку 
передбачено проведення земельної реформи й 
реформи сільського господарства, а за векто-
ром безпеки – створення умов для продоволь-
чої безпеки, а також реалізація ще 60 реформ 
для забезпечення до 2020 р. вступу України 
до Європейського Союзу, однією з умов якого 
для України був вступ до СОТ. Відтак фор-
мування державної аграрної політики пови-
нно здійснюватися з урахуванням означених 
інтеграційних процесів і явищ у глобальному 
вимірі.

Структурними елементами державної 
аграрної політики виступає комплекс право-
вих, організаційних та економічних заходів, 
спрямованих на підвищення ефективності 
функціонування аграрного сектору економіки, 
розв’язання соціальних проблем сільського 
населення й забезпечення комплексного та 
сталого розвитку сільських територій. Сфера 
дії аграрної політики держави включає сіль-
ське й рибне господарство, харчову промис-
ловість і переробку сільськогосподарської 
продукції, аграрну науку й освіту, соціальну 
сферу села, матеріально-технічне та фінан-
сове забезпечення його мешканців.

Таким чином, за висновками українських 
учених у галузі аграрного і земельного права, 
формування сучасної системи аграрного зако-
нодавств відбувалося на різних методологіч-
них засадах, які не дозволяли сформувати 
узгоджені концептуальні, ідеологічні, полі-
тичні та юридичні моделі реформування сус-
пільних відносин у сільському господарстві 
й агропромисловому комплексі та утвердити 
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ефективну систематизовану структуру зако-
нів, підзаконних актів у аграрній сфері.

Вивчення і аналіз змісту наукових джерел 
дозволяє стверджувати, що у контексті реа-
лізації Угоди про сільське господарства та 
інших угод СОТ сформульовані представни-
ками науки аграрного, земельного, екологіч-
ного права методологічні засади використання 
землі, майна, коштів, оподаткування, регулю-

вання зайнятості, державного регулювання у 
сільському господарстві вбачаються науково 
обґрунтованими і можуть бути використані 
як фундаментальні засади формування нової 
системи аграрного, земельного та іншого 
законодавства, правового регулювання вироб-
ництва сільськогосподарської продукції, її 
обміну як сільськогосподарського товару на 
аграрних ринках членів СОТ.
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 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

У статті досліджуються проблемні питання правового регулювання сільського зеленого туризму. Ви-
значаються організаційно-правові заходи забезпечення діяльності у цій сфері. Обгрунтовано необхідність 
удосконалення чинного законодавства щодо стандартизації, державної підтримки і стимулювання розвитку 
сільського зеленого туризму.

Ключові слова: сільський зелений туризм, агротуристична діяльність, сертифікація послуг сільського 
зеленого туризму, державна підтримка сільського зеленого туризму.

В статье исследуются проблемные вопросы правового регулирования сельского зеленого туризма. 
Определяются организационно-правовые мероприятия по обеспечению деятельности в этой сфере. Обо-
снована необходимость усовершенствования действующего законодательства относительно стандартиза-
ции, государственной поддержки и стимулирования развития сельского зеленого туризма.

Ключевые слова: сельский зеленый туризм, агротуристическая деятельность, сертификация услуг 
сельского зеленого туризма, государственная поддержка сельского зеленого туризма.

The article deals with the problems of legal regulation of rural green tourism. It gives the determination of or-
ganizational and legal measures for the ensuring of activities in this area. The necessity of improving the current 
legislation on standardization, state support and stimulation of rural green tourism development is substantiated.

Key words: rural green tourism, agritourism activity, certification of rural green tourism services, state support 
of rural green tourism.

Постановка проблеми. Важливою скла-
довою частиною розбудови аграрного сектору 
економіки України в цілому та сільських тери-
торій зокрема є піднесення функціонування 
сільського туризму, який є запорукою форму-
вання сприятливого соціального, економіч-
ного і виробничого середовища в аграрній 
сфері.

Сучасний етап розвитку сільського туризму 
в Україні відзначається як становлення його 
правових форм і пов’язаний із заснуванням у 
1996 р. Спілки сприяння розвитку сільського 
зеленого туризму в Україні як громадської 
неприбуткової організації, що запровадила 
поняття «сільського зеленого туризму», сут-
ність якого полягає не лише у відпочинку, а й 
у збереженні (відновленні) природного серед-
овища та етнокультурної ідентичності україн-
ського селянина. Cуттєвою умовою та базою 
для розвитку сільського туризму є потенціал 
сільськогосподарського виробництва, в тому 
числі особистих селянських господарств.  
У той же час сільський туризм виступає як 
альтернатива ринкової інфраструктури для 
таких господарств, адже саме в них є про-
блема зі збутом виробленої сільськогосподар-
ської продукції. 

Функціонування сільського туризму впли-
ває на розвиток сільських територій, під-
вищує ефективність сільськогосподарської 
діяльності, що в свою чергу позначається на 
виконанні однієї із стратегічних цілей дер-
жавної аграрної політики – забезпечення про-
довольчої безпеки. 

Проте необхідно зазначити, що і на сьо-
годні в Україні не забезпечені належні умови 
та організаційно-правові заходи для повної 
реалізації даної діяльності. Основною про-
блемою, яка уповільнює розвиток сільського 
туризму, є недосконалість нормативно-пра-
вового забезпечення такого виду діяльності 
та відсутність стимулювання і підтримки 
з боку держави. Важливим моментом фор-
мування подальшої стратегії розвитку сіль-
ського туризму в Україні є питання серти-
фікації та стандартизації послуг у вказаній 
сфері. Зазначені проблеми слід вирішувати з 
огляду на правовий режим земель сільсько-
господарського призначення та з урахуванням 
особливостей правовідносин, що виникають 
у зв’язку із веденням громадянами особис-
того селянського господарства, адже надання 
послуг у сфері сільського зеленого туризму є 
одним із способів ведення останнього.
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Ступінь розробленості проблеми. Теоре-
тичні аспекти сутності і значення сільського 
зеленого туризму стали предметом науко-
вих досліджень таких вчених-економістів, як  
І.В. Литвин, М.Й. Рутинський, Т.А. Пінчук, 
фахівців у галузі туризму, як В.І. Биркович, 
В.Р. Кіфяк. Правові аспекти забезпечення 
діяльності у вказаній сфері досліджувалися 
у працях Ю.В. Вишневської, О.В. Гафурової, 
І.В. Іванової, І.М. Кульчий, Н.В. Черкаської, 
О.І. Шейкіна та ін.

Виклад основного матеріалу. Cільський 
зелений туризм – це заснований на договорі 
специфічний вид туризму, що має рекреацій-
ний, відпочинковий, оздоровчий та/або пізна-
вальний характер, зосереджений у сільській 
місцевості і пов’язаний з наданням послуг  
(з тимчасового розміщення, харчування, екс-
курсійного забезпечення тощо) фізичним осо-
бам шляхом використання майна, земельних 
ділянок та трудових ресурсів осіб, які займа-
ються сільськогосподарською діяльністю та/
або проживають у сільській місцевості, а 
також природного, культурного, етнографіч-
ного та соціального потенціалу регіону.

Важливим правовим засобом регулювання 
будь-якої діяльності взагалі і сільського зеле-
ного туризму зокрема є встановлення органі-
заційно-правових заходів і умов забезпечення 
такої діяльності, які б повною мірою врахо-
вували її економічні, соціальні, екологічні 
чинники, критерії, вимоги і обмеження. Під 
організаційно-правовими заходами забез-
печення діяльності у сфері сільського зеле-
ного туризму необхідно розуміти систему дій 
юридичного, економічного, організаційного, 
управлінського характеру органів державної 
влади, місцевого самоврядування, громад-
ських організацій шляхом застосування пра-
вотворчої, правозастосовної, правоохоронної 
та організаційної діяльності з метою забезпе-
чення належного функціонування сільського 
зеленого туризму. Отже це питання є багато-
аспектним і носить комплексний характер. 
Основними серед таких заходів слід визнати 
наступні: 

1. Прийняття Закону України «Про сіль-
ський зелений туризм». На сьогодні діяль-
ність у сфері сільського зеленого туризму 
врегульована лише нормами Закону України 
від 15 вересня 1995 р. «Про туризм», [1] який 
практично не враховує особливостей цього 
виду туризму, включаючи визначення його 
організаційних форм та видів, врегулювання 

питань безпеки, державної підтримки, фінан-
сового забезпечення, відповідальності осіб, 
що надають такі послуги та ін. Закон України 
від 15 травня 2003 р. «Про особисте селянське 
господарство» [2] також містить лише окремі 
загальні норми щодо можливості надання 
послуг у сфері сільського зеленого туризму 
громадянами, які займаються веденням осо-
бистого селянського господарства. Проекти 
Законів «Про сільський та сільський зелений 
туризм», «Про аграрний туризм та агротурис-
тичну діяльність», які відображають специ-
фіку відносин у цій сфері, залишаються протя-
гом багатьох років неухваленими. Зрозуміло, 
що така ситуація не дає можливості належ-
ним чином регулювати цей вид діяльності, 
що значною мірою стримує його розвиток. 
Тому зараз існує велика потреба у прийнятті 
спеціального нормативно – правового акту 
на рівні закону, який би впорядкував вказані 
відносини. В цьому законі насамперед має 
бути сформульований категоріальний апарат, 
закріплене визначення сільського зеленого 
туризму, його види і специфічні ознаки, які 
дозволять відмежувати цей вид туризму від 
інших; він повинен окреслити суб’єктів такої 
туристичної діяльності, їх права та обов’язки, 
визначити організаційно-правові засади їх 
функціонування; закріпити функції та компе-
тенцію органів державної влади, що здійсню-
ють регулювання в сфері сільського зеленого 
туризму. В сучасних умовах важливим аспек-
том правового регулювання виступає також 
міжнародне співробітництво і участь України 
в міжнародних організаціях, які займаються 
питаннями сільського зеленого туризму, від-
повідно до міжнародно-правових зобов’язань 
України та статутних документів таких орга-
нізацій.

2. Розробка й затвердження Державної 
Програми сприяння розвитку сільського зеле-
ного туризму. Організаційно-правові про-
блеми, що уповільнюють розвиток сільського 
зеленого туризму мають у своїй основі недо-
статнє державне сприяння функціонуванню 
цієї діяльності. Одним із інструментів фор-
мування і реалізації державної політики у 
цій сфері за допомогою якого визначаються 
способи вирішення пріоритетних завдань та 
створення належних умов для забезпечення 
ефективності сільського зеленого туризму є 
державні та регіональні програми його роз-
витку. Проте з початку 2015 року в Укра-
їні не було прийнято жодного документу, в 
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якому було б визначено перспективи розви-
тку зазначеної галузі. Концепція Державної 
цільової програми сталого розвитку сільських 
територій на період до 2020 року була схва-
лена Кабінетом Міністрів України 3 лютого  
2010 року і визначала розвиток сільського 
аграрного туризму, як один із засобів подо-
лання кризових явищ на селі, а 2 вересня  
2010 року це розпорядження вже втратило 
чинність. 6 серпня 2014 року Кабінет Міні-
стрів України затвердив Державну стратегію 
регіонального розвитку на період до 2020 року 
[3]. Однією із стратегічних цілей державної 
регіональної політики є диверсифікація сіль-
ськогосподарського виробництва, розвиток 
альтернативних видів економічної діяльності 
у сільській місцевості; стимулювання зайня-
тості населення у сільській місцевості поза 
сферою сільськогосподарського виробництва, 
включаючи розвиток агарного бізнесу, сіль-
ського зеленого туризму, народних ремесел і 
промислів, підприємств сфери послуг тощо. 
Отже, можна стверджувати, що цей вид діяль-
ності перебуває у полі зору органів державної 
влади і визначається як пріоритетний і пер-
спективний, але лише в межах загальної регі-
ональної політики і без визначення критеріїв 
і детального планування розвитку сільського 
туризму. У зв’язку із цим уявляється доціль-
ним Кабінету Міністрів України розробити 
і затвердити Державну Програму сприяння 
розвитку сільського зеленого туризму на 
період до 2025 року, яка б визначала проблеми 
в цій сфері, формулювала конкретні завдання 
та інструменти для їх подолання.

Інституційне середовище може бути більш 
досконалим, а отже і ефективнішим за своїм 
впливом, якщо його доповнюють і конкрети-
зують дії і рішення органів місцевої влади і 
самоврядування. Це твердження є актуаль-
ним для сфери сільського зеленого туризму, 
напрями розвитку якого завжди є локалізо-
ваними та визначаються саме мірою участі у 
цьому процесі з боку місцевої влади та самих 
сільських громад [4, с. 151]. Така участь може 
бути реалізована шляхом розробки та впро-
вадження програм підтримки розвитку сіль-
ського зеленого туризму на локальному рівні 
в межах місцевого бюджету. Потенціал орга-
нів місцевої влади та самоврядування може 
бути спрямований як на конкретних суб’єктів 
цієї діяльності у вигляді, наприклад, дотацій, 
пільгових умов оподаткування та ін.., так і на 
поліпшення якості самого середовища в якому 

сільська туристична діяльність відбувається. 
Мова йде про розвиток сільських територій, 
поліпшення водо-і газопостачання, тран-
спортне обслуговування, запровадження екс-
курсійних програм, культурно-розважальних 
заходів, ярмарків, фестивалів тощо, впрова-
дження яких може здійснюватися на підставі 
регіональних нормативно-правових актів, 
затверджених розпорядженням голови від-
повідної державної адміністрації або органу 
самоврядування.

3. Стимулювання розвитку та запрова-
дження заходів державної підтримки цієї 
діяльності та її суб’єктів. Одним із ключо-
вих заходів забезпечення діяльності сіль-
ського зеленого туризму є реалізація потен-
ціалу стимулювання суб’єктів цієї діяльності, 
адже завдання державних органів не повинні 
обмежуватися лише здійсненням контролю-
ючих функцій, а мають передбачати комп-
лекс дій, спрямованих на вирішення питань, 
пов’язаних із їх належним функціонуванням. 
Спонукаючими стимулами до здійснення 
соціально-активної правомірної поведінки 
особи можуть виступати суб’єктивні права, 
законні інтереси, пільги, переваги тощо.  
У зв’язку з цим особливої актуальності 
набуває такий захід, як державна підтримка 
суб’єктів у сфері сільського зеленого туризму. 

Система економічного стимулювання і 
державної підтримки сільського зеленого 
туризму діє в багатьох країнах світу. Уряди 
цих країн мають можливість впливати на 
діяльність суб’єктів зокрема шляхом засто-
сування економічних важелів – економічного 
стимулювання бажаної поведінки осіб, що 
надають послуги у сфері сільського туризму. 
В Україні, яка перебуває у стані економічної 
кризи, застосування лише таких заходів може 
бути не завжди ефективним. Тому, на наш 
погляд, у спеціальному законодавстві про 
сільський зелений туризм доцільно викорис-
товувати дві групи правових норм. До пер-
шої необхідно віднести норми прямого еко-
номічного стимулювання (дотації, податкові, 
кредитні пільги тощо). Другу групу мають 
складати норми, що опосередковано підтри-
мують і стимулюють розвиток сільського 
зеленого туризму, але є не менш важливими. 
Наприклад, вдосконалення інфраструктури 
сільських територій, заходи інформаційної 
підтримки: поширення рекламної інформації, 
надання науково-консультативної допомоги з 
питань ведення діяльності у сфері сільського 
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зеленого туризму за рахунок бюджету; орга-
нізаційної: запровадження на основі держав-
ного замовлення навчання зі спеціальності 
«сільський зелений туризм», підвищення ква-
ліфікації осіб, що надають послуги у цій сфері 
тощо. Крім того в основу стимулювання роз-
витку сільського зеленого туризму має бути 
покладена ідея партнерства із громадськими 
організаціями, дорадчими службами, іншими 
суб’єктами господарювання. У багатьох роз-
винених країнах світу таке співробітництво 
є невід’ємною складовою програм комплек-
сного соціально-економічного розвитку села.

4. Важливим правовим засобом регулю-
вання сільського зеленого туризму є вста-
новлення умов такої діяльності. Відомо, що 
основним принципом господарської діяль-
ності є її свобода. Проте ця свобода не озна-
чає незалежної практичної реалізації лише 
прав суб’єкта. Діяльність у сфері сільського 
зеленого туризму характеризується осо-
бливостями, які мають бути ним враховані.  
А це свідчить про існування певних обме-
жень. В літературі такі обмеження визначають 
як звуження суб’єктивних прав особи шляхом 
нормативного закріплення заборон, умов чи 
зобов’язань щодо провадження певної діяль-
ності. Під умовами в свою чергу розуміють 
певні спеціальні, додаткові правила реаліза-
ції суб’єктивних прав особи [5, с. 43]. До них 
зокрема відносяться державна реєстрація, 
стандартизація і сертифікація.

Суб’єктний склад осіб, які надають 
послуги в сфері сільського туризму, є специ-
фічним. Головною його відмінністю від інших 
видів туризму є те, що туристичні послуги у 
цій сфері можуть надаватися фізичними осо-
бами на базі майна особистого селянського 
господарства, що згідно із ст.1 Закону Укра-
їни «Про особисте селянське господарство» є 
одним із основних видів його діяльності. Слід 
погодитися з думкою О.В. Гафурової, [6, с. 56]  
про необхідність розширення кола таких 
суб’єктів, наприклад, за рахунок фермер-
ських господарств, а також осіб, які отримали 
земельні ділянки для будівництва та обслу-
говування жилого будинку і господарських 
будівель (присадибна ділянка) та індивідуаль-
ного дачного будівництва. Агротуристичною 
діяльністю зацікавлені й інші сільськогос-
подарські підприємства, адже це дозволить 
їм отримувати додаткові прибутки. На наш 
погляд, аграрні товаровиробники будь-яких 
організаційно-правових форм можуть нада-

вати послуги у сфері сільського зеленого 
туризму за умови, що така діяльність буде для 
них допоміжною. 

Основною послугою сільського зеле-
ного туризму є надання туристам тимчасо-
вого проживання в умовах сільської садиби. 
Порядок надання фізичними особами послуг 
з тимчасового розміщення передбачений 
Постановою Кабінету Міністрів України від  
15 березня 2006 р. «Про затвердження 
Порядку надання послуг з тимчасового роз-
міщення (проживання)» [7]. Фізичні особи – 
власники або орендарі індивідуальних засобів 
розміщення, в яких за плату або безоплатно 
надається обмежена кількість місць (менш 
як 30) надають послуги з тимчасового розмі-
щення (проживання) без державної реєстрації 
їх як суб’єктів підприємницької діяльності. 
На думку Н.В. Черкаської та О.І. Шейкіна 
дана норма не враховує специфіку окремих 
сфер з надання послуг по тимчасовому розмі-
щенню і є загальною [8]. Необхідними підста-
вами для обов’язкової реєстрації діяльності у 
сфері сільського зеленого туризму як підпри-
ємницької автори вважають наявність 10 та 
більше місць для одночасного прийому турис-
тів та/або перевищення сумарного річного 
доходу від такої діяльності річного розміру 
прожиткового рівня в розрахунку на кожного 
члена родини. Вважаємо, що така пропо-
зиція науковців суперечить вимогам закону, 
адже метою підприємницької діяльності яка 
потребує державної реєстрації є прибуток, а 
не дохід, тим більше на рівні прожиткового 
рівня, який відповідно до Закону України від 
21 травня 2016 р. «Про державний бюджет на 
2017 р.» складає всього 1624 грн. [9]. Впро-
вадження цієї норми лише погіршить і без 
того скрутне економічне становище селянина, 
якому доведеться сплачувати податки як гос-
подарюючому суб’єкту. 

Характер послуг у сфері сільського зеле-
ного туризму має певні особливості, які обу-
мовлені в першу чергу суб’єктним складом 
осіб, що їх надають. Такими особами є не про-
фесійні туристичні заклади, а громадяни, які 
займаються веденням особистого селянського 
господарства, використовуючи при цьому 
власні житлові приміщення і наявні ресурси. 
Інструментом, за допомогою якого забезпечу-
ється якість наданих послуг, виступає серти-
фікація. 

Сертифікація – це дія уповноважених орга-
нів, яка засвідчує за допомогою сертифіката 
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або знака відповідності, що товар або послуга 
відповідає вимогам певних стандартів або 
технічних умов. Це один із способів підтвер-
дження відповідності товару чи послуги вису-
нутим вимогам, що передбачені стандартом. 
Отже, основним завданням сертифікації і 
стандартизації є забезпечення належної якості 
наданих послуг. Але це завдання може бути 
досягнуто лише шляхом реалізації зазначених 
нормативів. У чинному ж законодавстві спеці-
альні правові норми щодо нормування, стан-
дартизації та сертифікації у сфері сільського 
зеленого туризму відсутні, а загальне законо-
давство не враховує специфіку цієї діяльності 
і не містить приписів щодо обов’язковості її 
сертифікації.

У сучасних умовах важливого значення 
набуває належна правова регламентація і 
визначення відповідної оцінки екологічної 
якості послуг сільського зеленого туризму.  
У 2004 році система екологічного маркування 
садиб була запроваджена Спілкою сприяння 
розвитку сільського зеленого туризму. Така 
система оцінювання розроблена в рамках 
Програми «Українська гостинна садиба» від-
повідно до європейських вимог, з урахуван-
ням особливостей України, і визначає рівень 
існування та обслуговування туристів, вна-
слідок якого навколишнє природне серед-
овище зазнає мінімального впливу, або навіть 
покращує його стан. Сертифікація послуг не є 
обов’язковою, здійснюється на добровільних 
засадах особами, що їх надають.

Позитивний досвід сертифікації послуг 
сільського зеленого туризму накопичено у 
багатьох країнах Європи, таких як Польща, 
Угорщина, Франція, де сертифікація також 
носить добровільний характер. Проте вона 
здійснюється спеціальними державними 
органами на підставі Державних стандартів у 
сфері сільського туризму.

У зв’язку з цим слід погодитися із дум-
кою науковців, які пропонують затвердити 
спеціальний національний стандарт Укра-
їни «Послуги туристичні. Туризм сільський. 

Загальні вимоги» [10, с. 114]. Вважаємо, що 
номенклатура основних вимог і критеріїв, за 
якими має сертифікуватися об’єкт надання 
послуг у сфері сільського зеленого туризму, 
має включати в себе: організацію прожи-
вання і харчування – у цьому аспекті осо-
бливої важливості набуває питання оцінки 
екологічного стану земельної ділянки, яка є 
основою для отримання харчової продукції; 
забезпечення дозвілля відпочиваючих; їхнє 
екскурсійне забезпечення; вплив об’єкта на 
сталий розвиток сільських територій, навко-
лишнє природне середовище. Першорядне 
значення мають також питання безпеки від-
почиваючих, які неодмінно мають бути вклю-
чені до переліку критеріїв сертифікації. Якщо 
загальні положення щодо безпеки в галузі 
туризму визначаються Законом України «Про 
туризм», то специфічні повинні бути врегу-
льовані спеціальним законодавством, у тому 
числі і державним стандартом, адже небез-
пека для туриста може виходити від сільсько-
господарських об’єктів, які використовуються 
у цій діяльності – тварин, неперероблених 
харчових продуктів та ін. Якщо туристи 
залучаються до сільськогосподарських робіт, 
небезпеку можуть становити технічні засоби, 
обладнання, агрохімічні речовини. У зв’язку 
з цим важливою гарантією безпеки туристів є 
належна правова регламентація стандартиза-
ції та сертифікації послуг у сфері сільського 
зеленого туризму.

Висновки. На основі викладеного визна-
чимо, що основними організаційно-право-
вими заходами, що забезпечать належне 
функціонування сільського зеленого туризму 
слід визнати наступні: 1) прийняття Закону 
України «Про сільський зелений туризм»; 
2) розробка й затвердження Державної Про-
грами сприяння розвитку сільського зеленого 
туризму; 3) стимулювання розвитку та запро-
вадження заходів державної підтримки цієї 
діяльності та її суб’єктів; 4) належна правова 
регламентація стандартизації та сертифікації 
послуг у сфері сільського зеленого туризму.
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THE ROLE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
IN PROVIDING PERSONAL SAFETY IN MEDIA SPACE

The article focuses on the problem of information inequality and information illiteracy in Ukraine which caused 
a real damage of the information space and even sovereignty of the state. It has been established the connection 
between information safety and the level of information literacy of citizens. It is shown that social entrepreneurship 
in this case is one of the best ways to provide prudent consumption of media content and to draw public atten-
tion to the vulnerability of individuals from disinformation, manipulation and other negative media influences and 
dangers. 

Key words: social entrepreneurship, information illiteracy, media influences, information space, media  
education.

У статті розглядаються проблеми інформаційної нерівності та інформаційної неграмотності в Україні, 
котрі спричиняють справжню руйнацію інформаційного простору та навіть суверенітету держави. Встанов-
лено зв’язок між інформаційною безпекою та рівнем інформаційної грамотності громадян. Акцентовано, що 
в цьому аспекті соціальне підприємництво є одним із найкращих способів забезпечити розумне споживання 
медіа-контенту та привернути увагу громадськості до проблеми вразливого стану людей, що потерпають 
від дезінформації, маніпуляцій та інших негативних медіавпливів та небезпек.

Ключові слова: соціальне підприємництво, інформаційна безграмотність, медіавпливи, інформацій-
ний простір, медіа освіта.

В статье рассматриваются проблемы информационного неравенства и информационной неграмот-
ности в Украине, которые вызывают разрушения информационного пространства и даже суверенитета 
государства. Установлена связь между информационной безопасностью и уровнем информационной гра-
мотности граждан. Акцентировано, что в этом аспекте социальное предпринимательство является одним 
из лучших способов обеспечить разумное потребление медиа контента и привлечь внимание обществен-
ности к проблеме уязвимости людей, страдающих от дезинформации, манипуляций, негативных медиа 
влияний и опасностей.

Ключевые слова: социальное предпринимательство, информационная безграмотность, медиа влия-
ние, информационное пространство, медиа образование.

Formulation of the problem. The media 
space becomes a part of the social space and pro-
vides the idea that people are belonging to the sys-
tem of media by a consumption of media content. 
Development of information society radically 
changes the political, social and other spheres 
of humanity, and therefore requires a clear reg-
ulation in information area. Nowadays media 
become so-called “the fourth branch of power” 
which has real influence on social, political and 
even economic life. That’s why there appear such 

definitions as “information arms” and “informa-
tion warfare”. For instance, nowadays Ukraine 
faced with a problem of information aggression 
on the East of Ukraine. This problem becomes 
real, first of all, because of low level of media 
literacy in Ukraine. Citizens of Ukraine become 
victims of propaganda and disinformation in 
media space. 

Unfortunately, state bodies of Ukraine even 
now don’t see the huge damage which caused 
by such illiteracy. So, the real way to solve this 
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social problem is to get into collaboration in 
the sphere of media education social entrepre-
neurs. Also there are some good examples of 
such social activity in Ukraine. The best of them 
is “Media literacy programs for citizens” sup-
ported by the Ministry of Foreign Affairs and 
International Trade Canada (DFATD Canada), in 
partnership of three organizations: Academy of 
Ukrainian Press, IREX and StopFake. The aim of 
this project is to enhance the stability of citizens 
before the destabilizing force of impact of false 
information. Support of such projects would be 
very appropriate, especially nowadays. But such 
projects are often short-lived because they don’t 
have a permanent source of funding. That’s why 
we believe that social entrepreneurship is the best 
way to solve the social problem of low level of 
media literacy.

Analysis of recent studies and publications. 
The issues of social entrepreneurship and its 
role of solving social problems are dedicated to 
the work of many well-known scientists. Some 
aspects of them were reflected in the scientific 
works of Jan-U. Sandal, Malin Gawell, Bengt 
Johannisson, Jerr Boschee and others. But in spite 
of this, this problem of investigation requires fur-
ther scientific analysis, especially in the context 
of ensuring the information safety of the person.

The aim of the article is to study the role 
of social entrepreneurship in the solving of the 
information safety problem which is mainly 
caused by low level of media literacy in Ukraine.

Presentation of main results. There was con-
stant expansion of the national information space 
in Ukraine which has gained immense propor-
tions in the recent few years. This process caused 
victimization of Ukrainians and various kinds 
of deviation in their behavior. Especially typi-
cal characteristic of domestic media has recently 
become such phenomenon as propaganda. The 
antagonism and ignorance to the problem of how 
to check the veracity of the sources of its own 
media field are the main factors that cause infor-
mation victimization – the process of becoming 
a victim made by destructive information. More-
over, the need of modern person to hear media 
reports with too emotional messages causes the 
formation of a qualitatively new type of depend-
ence – dependence of media or “media addic-
tion”. 

Information which is distributed in the mod-
ern information space including media space as 
a major part of it, can be unreliable or veiled. 
That’s why there is a permanent threat of neg-

ative information influence on society, which in 
turn can cause spreading of deviant behavior and 
even victimity of society. 

There is an interesting idea, proposed in 
Facebook’s plan about counteracting fake news 
by creating professional fact-checking organi-
zations: “Those organizations can choose which 
stories they would like to assess and, if their 
investigation deems the article to be a hoax or 
containing false information, it will be marked 
as “disputed” whenever it appears on the social 
network” [1].

The destructive impact of information also 
can become the cause of the riots. These factors 
greatly influence the socio-political situation in 
the country. The new generation that comes on 
the change, is very dependent on the absorption 
of daily news from the media. For these reason 
information victimized people, in fact, have 
suffered psychological violence and informa-
tion-psychological aggression in the media space. 

For instance, the current social concern about 
media aggression between children is a conse-
quence of the lack of media education in second-
ary schools. In this aspect, information literacy 
is a prerequisite for critical evaluation and ana-
lyzing of information received from the media. 
Also it develops the ability to distinguish reliable 
information and resist the psychological pressure 
on the Internet which person can avoid by using 
basic media literacy skills.

It’s important observation that social entrepre-
neurs are leaders in media education in Ukraine 
in comparison with state institutions. Their 
activities are more supported by governments of 
other countries than their own. In this situation 
social entrepreneurship is a tool for prevention of 
destructive media impact.

But firstly we should consider theoretical 
basis of social entrepreneurship in general. Social 
enterprises are a new innovative way of running 
a business with a social aim, where the profit is 
not shared between the owners of the capital but 
reinvested either in their members or used for a 
wider interest [2, p. 47]. Social enterpreneurship 
is the art of simultaneously pursuing both finan-
cial and a social return on investment, socalled 
double bottom line [3, p. 87]. 

As Jan-U. Sandal says, successful social entre-
preneurship represents a significant change in the 
social sector, brings about an increase of quality 
of life for everyone without any discrimination, a 
more just society, and a strengthened and devel-
oped democracy [4, p. 23]. It is worth agreeing 
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with the thought that one answer might be that it 
is a new activity aiming at a production of utili-
ties that benefit not only stakeholders in one’s own 
societal sector but also stakeholders in other sec-
tors of society, and that this production is linked 
to stakeholders in other societal sectors [5, p. 74]. 

To sum up, social entrepreneurship is a form 
of commercial entrepreneurship, where property, 
income and wealth are using for the concrete 
social aim. And it’s become a contribution to 
more open and honest civil society.

Also it’s important to define a model of rela-
tionship in the context of appearance and spread 
of content which causes destructive media impact. 
We propose the simplest view of it, which is also 
available for understanding by media consumers 
and can be used at media education courses:

Role of media education realized by social 
enterprise is difficult to overestimate. There are 
some of general ideas included in this activity: 

– providing prohibition of “hate speech” by 
enhancing the moral and ethical level of society;

– achieving tolerance in society, especially 
towards children and young people; 

– increasing personal confidence in media 
space;

– teaching ordinary people (non-media activ-
ists) to separate the true information from disinfor-

mation, manipulative techniques by establishing 
and identifying those destructive media impact;

– promoting the development of freedom of 
expression and the formation of social media 
sources;

– supporting activity of local media sources, 
especially with a focus on those, which are near 
the border or territory of local conflicts;

– encouraging of activity in the media space, 
including exposing disinformation by citizens 
using reference to the primary source (to estab-
lish outsourcing of the process of fact-verifica-
tion by population of the country);

– drawing state bodies’ attention to the poten-
tial and real problems in the media space, espe-
cially the aspects of counteracting destructive 
dangers, threats and influences in media space.

The absence of legal definition of “social entre-
preneurship” in Ukraine makes a lot of aspects of 
the implementation such activities uncertain. So, 
we should define which kind of entrepreneurs can 
legally do this activity. Identifying the most suit-
able legal form of a social enterprise is the first 
step to realize social changes in society. 

According to the Ukrainian legislation the 
most popular of these forms are: Limited Liabil-
ity Company, private enterprise, non-governmen-
tal organization (NGO) with the status of a legal 
entity and Charitable Foundation. Last two legal 
forms are most spread nowadays, examples of 
which we have already mentioned.

Conclusions. Media education as a discipline 
is a key element in preventing destructive media 
influences on the human psyche. In the informa-
tion society, media education is an urgent need, 
which needs to be introduced along with patriotic 
upbringing. We believe that media literacy is the 
core of information-psychological confrontation, 
which should be supported, especially within the 
framework of social entrepreneurship. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ СПРАВ 
ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРИСЯГИ ПУБЛІЧНИМ СЛУЖБОВЦЕМ

У статті досліджено особливості розгляду адміністративними судами справ щодо порушення присяги 
публічним службовцем, здійснено аналіз судової практики з означеної категорії справ та визначено, що 
однією із особливостей при розгляді даної категорії справ та віднесенням особи до публічного службовцем 
є прийняття останнім присяги публічного службовця та наявністю запису в трудовій книжці про складання 
особою присяги.

Ключові слова: присяга, публічний службовець, публічна служба, адміністративна справа, особливості 
судового розгляду.

В статье исследованы особенности рассмотрения административными судами дел о нарушении при-
сяги публичным служащим, осуществлен анализ судебной практики по указанной категории дел и опреде-
лено, что одной из особенностей при рассмотрении данной категории дел и отнесением лица к публичному 
служащим является принятие таким присяги публичного служащего и наличием записи в трудовой книжке 
о сложении лицом присяги.

Ключевые слова: присяга, публичный служащий, публичная служба, административное дело, особен-
ности судебного рассмотрения.

The article analyzes the peculiarities of consideration by the administrative courts of cases of violation of the 
oath by a public servant, analyzes judicial practice in a specified category of cases and determines that one of the 
peculiarities when considering this category of cases and assigning a person to a public servant is the acceptance 
of the last oath of a public servant and the presence of a record in а work book on the swearing of a person.

Key words: oath, public servant, public service, аdministrative case, features of consideration of the case.

Постановка проблеми. Аналіз судо-
вих рішень ухвалених адміністративними 
судами з розгляду справ про порушення при-
сяги публічним службовцем, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі судових 
рішень, свідчать про те, що при встанов-
ленні суб’єктом владних повноважень пору-
шення присяги публічним службовцем, таким 
суб’єктом відносно службовця зазвичай не 
вирішувалось питання про притягнення його 
до юридичної відповідальності за порушення 
присяги, а відразу ухвалювалось рішення про 
звільнення із займаної посади. 

Оскільки звільнення публічного служ-
бовця із займаної посади за порушення при-
сяги тягне за собою для цієї особи у май-
бутньому заборону обіймати посади або 
займатися діяльністю, пов’язаної із виконан-
ням функцій держави або місцевого само-
врядування, адміністративним судам при 
розгляді даної категорії справ необхідно 
ретельно з’ясовувати питання про наявність 
обставин, що свідчать про дійсність пору-
шення публічним службовцем присяги та, у 
зв’язку із цим, правомірності підстав при-
йняття суб’єктом владних повноважень від-
повідного рішення.

Актуальність дослідження. Серед 
публічно-правових спорів особливе місце 
посідають спори публічних службовців з 
органами державної влади та органами міс-
цевого самоврядування, з яким службовець 
перебуває чи перебував у відносинах публіч-
ної служби, оскільки особа, вступаючи в пра-
вовідносини з органами державної влади, 
перебуває в підпорядкуванні цим органам, 
які, зокрема, і визначають права й обов’язки 
публічної особи, а також мають повнова-
ження щодо притягнення до відповідальності 
за порушення присяги. 

Аналізуючи статистичні дані за 2015- 
2016 роки слід констатувати тенденцію до 
збільшення кількості такої категорії справ у 
судах, що свідчить як про реалізацію права 
особи на оскарження рішення суб’єкта влад-
них повноважень у судовому порядку, так і 
на належний судовий захист порушених прав 
особи, оскільки з 1236 справ розглянутих у 
2016 році судами першої інстанції у 1046 спра-
вах було ухвалено постанову про задоволення 
позовних вимог публічного службовця про 
визнання незаконним та скасування акта інди-
відуальної дії, яким особу було притягнуто до 
відповідальності за порушення присяги [1].
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Мета та завдання дослідження. Метою 
даної статті є дослідження особливостей роз-
гляду адміністративними судами справ щодо 
порушення присяги публічним службовцем.

Виклад основного матеріалу. Отже, перш 
за все, слід зазначити, що особливість судо-
вого розгляду адміністративних справ щодо 
порушення присяги публічним службовцем 
полягає у визначенні юрисдикції і підсудності 
справ, оскільки означена проблема пов’язана 
із правильністю встановлення критеріїв та 
віднесення тієї чи іншої особи до публічного 
службовця. 

Зокрема, на нашу думку, основним кри-
терієм для віднесення особи до публічного 
службовця та, відповідно проходження ним 
публічної служби, є складання останнім при-
сяги та внесення відповідного запису про це у 
трудову книжку.

Так, наприклад, ухвалою Херсонського 
окружного адміністративного суд від 
21.07.2016 року (Справа № 666/1284/16-а), 
було закрито провадження у справі за позовом 
ОСОБА_1 до Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Херсонській області про скасування дисци-
плінарного стягнення та стягнення заробітної 
плати, оскільки цю справу не належить роз-
глядати в порядку адміністративного судо-
чинства.

Зокрема, розглядаючи дану справу суд 
встановив, що посада позивача - заступника 
начальника відділу організаційної роботи, 
юридичного забезпечення діяльності та 
інформації Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
Херсонській області не віднесена до катего-
рії посад державних службовців. Крім того, 
позивач повідомила суду, що присяги дер-
жавного службовця вона не приймала, Закон 
України «Про державну службу» на неї не 
поширюється, записи про прийняття присяги 
в копії трудової книжки відсутні.

Оскільки предметом спору у даній справі 
є визнання протиправним та скасування нака-
зів про оголошення догани в трудових право-
відносинах, що не мають характеру публічної 
служби, суд зазначив, що справа не підлягає 
розгляду в адміністративному суді.

Крім того суд вказав, що Регіональний 
центр з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги у Херсонській області який 
при прийнятті рішень про надання вторинної 
правової допомоги або відмови у її наданні, у 

тому числі щодо призначення адвоката, видачі 
доручення, зміни адвоката діє як суб’єкт влад-
них повноважень по відношенню до осіб, 
яким він надає вторинну правову допомогу.

За таких обставин, оскільки позивач не є 
державним службовцем, суд дійшов висновку, 
що даний спір не являється публічно-право-
вим, даний спір між сторонами виник з трудо-
вих відносин та не пов’язаний із проходжен-
ням публічної служби, тому має розглядатися 
судом в порядку цивільного судочинства [2].

За загальним правилом, встановленим ч. 1 
ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства 
Україна (далі – КАС України), адміністра-
тивні справи вирішуються судом за місцезна-
ходженням відповідача [3].

Водночас нормами ч. 2 ст. 19 КАС України 
визначено, що публічний службовець пови-
нен звертатись з позовом за власним вибором 
до адміністративного суду за зареєстрованим 
у встановленому законом порядку своїм міс-
цем проживання (перебування, знаходження), 
або до адміністративного суду за місцезнахо-
дженням відповідача [3].

Однак, що стосується розгляду судами 
справ про порушення присяги суддям, то у 
даному випадку буде діяти норма статті 1711 
КАС України, правила якої поширюються на 
розгляд адміністративних справ щодо:

1) законності (крім конституційності) 
постанов Верховної Ради України, указів і 
розпоряджень Президента України;

2) актів Вищої ради правосуддя;
3) дій чи бездіяльності Верховної Ради 

України, Президента України, Вищої ради 
правосуддя;

4) рішень, дій чи бездіяльності Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України, Кваліфі-
каційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Зокрема, акти, дії чи бездіяльність Вер-
ховної Ради України, Президента України, 
Вищої ради правосуддя, а також рішення, 
дії чи бездіяльність Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України, Кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії прокурорів оскаржу-
ються до Вищого адміністративного суду  
України, місце знаходження якого, як відомо, 
є у м. Києві.

Крім того, при визначенні територіаль-
ної підсудності адміністративних справ, слід 
ураховувати і правову позицію Верховного 
Суду України, висловлену у справі за позовом  
гр. С. до Президента України про поновлення 
на публічній службі, відповідно до якої пра-
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вила територіальної підсудності не передбача-
ють процесуальних переваг суду якої-небудь 
ланки над судом того самого рівня, а також 
виключного права того чи іншого суду на роз-
гляд справ певної категорії, у зв’язку з чим 
суд, виявивши, що провадження у справі від-
крито без дотримання правил територіальної 
підсудності, може відповідно до ст. 22 КАС 
України передати адміністративну справу на 
розгляд іншого адміністративного суду лише 
до початку судового розгляду. Спори між 
адміністративними судами щодо підсудності 
цього виду не допускаються. Суди однієї 
ланки мають однакову компетенцію і рівні 
можливості щодо розгляду будь-якої справи, 
яка за предметною підсудністю віднесена до 
їх юрисдикції. Виходячи з цього, в ч. 4 ст. 19 
КАС України встановлено, що в разі неви-
значеності цим Кодексом територіальної під-
судності адміністративної справи така справа 
розглядається місцевим адміністративним 
судом за вибором позивача [4]. 

Також, однією із особливостей судового 
розгляду справ щодо порушення публічними 
службовцями присяги є визначення законо-
давства, яке є пріоритетним для застосування 
даної категорії справ.

Зокрема, ч. 2 ст. 38 Конституції України 
визначено, що громадяни користуються рів-
ним правом доступу до державної служби, а 
також до служби в органах місцевого само-
врядування [5].

Статус державних службовців визначено 
у ч. 2 ст. 3 Закону України «Про державну 
службу», згідно якою визначено коло осіб, 
правовий статус яких регулюється Конститу-
цією та цим законом. 

Дія цього Закону поширюється на держав-
них службовців:

1) Секретаріату Кабінету Міністрів  
України;

2) міністерств та інших центральних орга-
нів виконавчої влади;

3) місцевих державних адміністрацій;
4) органів прокуратури;
5) органів військового управління;
6) закордонних дипломатичних установ 

України;
7) державних органів, особливості прохо-

дження державної служби в яких визначені 
статтею 91 цього Закону;

8) інших державних органів [6].
Згідно ч. 3 ст. 3 Закону України «Про дер-

жавну службу» [6] визначено, що дія цього 

Закону не поширюється на: Президента Укра-
їни, Главу Адміністрації Президента України 
та його заступників, Постійного Представника 
Президента України в Автономній Республіці 
Крим та його заступників, членів Кабінету 
Міністрів України, перших заступників та 
заступників міністрів, Голову та членів Наці-
ональної ради України з питань телебачення 
і радіомовлення, Голову та членів Антимоно-
польного комітету України, Голову та членів 
Національного агентства з питань запобігання 
корупції, Голову та членів Рахункової палати, 
Голову та членів Центральної виборчої комі-
сії, голів та членів інших державних колегі-
альних органів, Секретаря Ради національної 
безпеки і оборони України та його заступни-
ків, Голову Державного комітету телебачення 
і радіомовлення України та його заступників, 
Голову Фонду державного майна України та 
його заступників, народних депутатів Укра-
їни, Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини та його представників, служ-
бовців Національного банку України, депу-
татів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, Голову Ради міністрів Автономної Рес-
публіки Крим та його заступників, міністрів 
Автономної Республіки Крим, депутатів міс-
цевих рад, посадових осіб місцевого само-
врядування, суддів, прокурорів, працівників 
державних органів, які виконують функції 
з обслуговування, працівників державних 
підприємств, установ, організацій, інших 
суб’єктів господарювання державної форми 
власності, а також навчальних закладів, засно-
ваних державними органами, військовослуж-
бовців Збройних Сил України та інших вій-
ськових формувань, утворених відповідно до 
закону, осіб рядового і начальницького складу 
правоохоронних органів та працівників інших 
органів, яким присвоюються спеціальні 
звання, якщо інше не передбачено законом, 
працівників патронатних служб [6].

 Регулювання правового стану цих осіб 
здійснюється відповідно до Конституції Укра-
їни [5], Закону України «Про альтернативну 
(невійськову) службу» [7], Закону України 
«Про вибори народних депутатів України» 
[8], Закону України «Про державну службу» 
[6], Закону України «Про дипломатичну 
службу»[9], Закону України «Про Націо-
нальну поліцію» [10], Закону України «Про 
Національне антикорупційне бюро України» 
[11], Закону України «Про прокуратуру» [12], 
Закону України «Про службу в органах міс-
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цевого самоврядування» [13], Закону України 
«Про статус народного депутата» [14], Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» [15], 
Закону України «Про службу безпеки Укра-
їни» [16], «Про дисциплінарний статут орга-
нів внутрішніх справ» [17], «Про Дисциплі-
нарний статут Збройних сил України» [18], 
тощо.

Тобто, така кількість законодавчих актів 
значно ускладнює вирішення судами справи 
при їх застосуванні, зокрема в частині визна-
чення законодавства, що є пріоритетним для 
розв’язання спірних правовідносин, а саме, 
чи було вчинено публічним службовцем пору-
шення присяги та чи передбачена на законо-
давчому рівні юридична відповідальність за 
вчинене (чи не вчинене) діяння. 

У зв’язку з цим, як зазначено у Аналітич-
ній довідці Вищого адміністративного суду 
України від 01.02.2009 року про вивчення та 
узагальнення практики розгляду адміністра-
тивними судами спорів з приводу прийняття 
громадян на публічну службу, її проходження, 
звільнення з публічної служби, за загальним 
правилом під час вирішення справ зазначеної 
категорії пріоритетними для застосування є 
норми спеціальних законів та нормативно-
правових актів України. Норми трудового 
законодавства підлягають застосуванню лише 
у випадках, якщо нормами спеціальних зако-
нів не врегульовано спірні правовідносини та 
коли про це безпосередньо вказано у спеці-
альному законі [4].

При вирішенні означеної категорії справ 
щодо порушення присяги публічним служ-
бовцем слід зазначити, що існують проблеми 
у досліджені судами доказів та застосування 
належних норм матеріального права до спір-
них правовідносин. 

Зокрема, як свідчать судові рішення, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі 
судових рішень, у розглянутих адміністратив-
ними судами адміністративних справ предме-
том звернення до суду було оскарження акта 
індивідуальної дії, яким особу було притяг-
нуто до юридичної відповідальності за пору-
шення присяги, і як наслідок, зазвичай, звіль-
нено з посади. 

Підставою для прийняття такого рішення 
з позиції суб’єкта владних повноважень в 
основному слугувало порушення публічними 
службовцями присяги.

Отже, вирішуючи справи цієї катего-
рії, суди мають досліджувати дотримання 

суб’єктом владних повноважень процедури 
прийняття оскаржуваного рішення, яка є 
одним із критеріїв оцінки рішень відповідно 
до ч. 3 ст. 2 КАС України.

Так, наприклад, Ухвалою Вищого 
адміністративного суду України у справі  
№ К/800/41407/15 від 14.07.2016 року, част-
ково задоволено касаційну скаргу Особи 4, та 
скасовано постанову Чернівецького окруж-
ного адміністративного суду від 22.06.2015 
року та ухвалу Вінницького апеляційного 
адміністративного суду від 02.09.2015 року, 
а справу направлено до суду першої інстанції 
на новий розгляд з наступних підстав. 

Підставою для скасування рішень судів 
першої та другої інстанції стало те, що при-
ймаючи рішення про відмову в задоволенні 
позову, суди попередніх інстанцій виходили 
з того, що рішення про звільнення позивача 
приймалось відповідачем за сукупністю під-
став, що встановлені у висновку службового 
розслідування та не були спростовані в ході 
судового розгляду, а тому прийшли до висно-
вку про законність виданого відповідачем 
наказу та, як наслідок, звільнення позивача з 
посади прокурора прокуратури Першотрав-
невого району м. Чернівці за порушення При-
сяги працівника прокуратури.

Однак, колегія суддів Вищого адміністра-
тивного суду України дійшла висновку, що 
такі висновки судів попередніх інстанцій є 
передчасними, оскільки зазначаючи в оскар-
жуваних рішеннях про законність виданого 
відповідачем наказу № 325к від 23.04.2015 
року про звільнення позивача з посади про-
курора прокуратури Першотравневого 
району м. Чернівці в зв’язку з тим, що вчи-
нені ним в ході здійснення процесуального 
керівництва у кримінальному провадженні 
№ 12014260020000888 дії становлять собою 
саме порушення Присяги працівника про-
куратури, суди не навели мотивів, за яких 
дійшли такого висновку, крім того, не вра-
хували, що у вказаному наказі підставами 
звільнення позивача зазначені як п. 2 ч. 2  
ст. 46-2 Закону №1789 (за порушення «При-
сяги працівника прокуратури»), так і п. 6 ч. 2 
ст. 46-2 Закону №1789 (притягнення до відпо-
відальності згідно з Дисциплінарним стату-
том прокуратури України).

Крім того, при розгляді даної справи судами 
попередніх інстанцій не досліджувалось 
питання дотримання відповідачем встановле-
них Дисциплінарним статутом та Інструкцією 
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процедури та порядку проведення відносно 
позивача службового розслідування, зокрема, 
в контексті відібрання у нього письмових 
пояснень й ознайомлення з висновком служ-
бового розслідування, оскільки ненадання 
права особі, щодо якої проводиться службове 
розслідування, надати письмові пояснення та 
ознайомитись з його висновком, позбавляє 
таку особу права на належний захист своїх 
законних прав та інтересів.

Також, суд касаційної інстанції звернув 
увагу на те, що у висновку службового розслі-
дування зазначено, що нагляд за додержанням 
законів під час проведення досудового розслі-
дування у формі процесуального керівництва 
здійснював не лише позивач, але й прокурор 
прокуратури Першотравневого району м. 
Чернівці, проте, вказана обставина залиши-
лась поза увагою та оцінкою судів попередніх 
інстанцій.

Зазначено у вказаній ухвалі Вищого адмі-
ністративного суду України і про те, що судом 
першої інстанції було досліджено в судовому 
засіданні не всі матеріали службового розслі-
дування, а лише ті, що не містять грифу ДСК; 
суд же апеляційної інстанції на це уваги не 
звернув й, у свою чергу, дослідження матері-
алів службового розслідування не здійснив, 
що не узгоджується з положеннями ч. 4 ст. 70 
КАС України, відповідно до якої обставини, 
які за законом повинні бути підтверджені 
певними засобами доказування, не можуть 
підтверджуватися ніякими іншими засобами 
доказування, крім випадків, коли щодо таких 
обставин не виникає спору, та ч. 1 ст. 86 КАС 
України, згідно з якою суд оцінює докази, які 
є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, 
що ґрунтується на їх безпосередньому, всебіч-
ному, повному та об’єктивному дослідженні.

З огляду на наведене суд касаційної інстан-
ції дійшов висновку, що допущені судами 
порушення норм процесуального права не 
можуть бути усунуті судом касаційної інстан-
ції, який процесуальним законом позбавлений 
можливості досліджувати докази і встановлю-
вати обставини, рішення судів першої та апе-
ляційної інстанцій підлягають скасуванню, 
а справа - направленню на новий розгляд до 
суду першої інстанції, якому слід дослідити 
вищевказані обставини і прийняти обґрунто-
ване і законне судове рішення [19].

Аналізуючи судову практику про пору-
шення присяги публічним службовцем слід 
зазначити, що значна частина справ у сфері 

публічної служби стосується оскарження 
рішень суб’єктів владних повноважень 
про притягнення публічного службовця до 
юридичної відповідальності та, як наслі-
док, оскарження рішення щодо звільнення з 
посади за порушення присяги.

Також, слід вказати, що в переважній біль-
шості суди встають на захист порушених прав 
публічних службовців при притягненні їх до 
юридичної відповідальності за порушення 
присяги, оскільки суб’єкт владних повнова-
жень при вирішення питання щодо застосу-
вання дисциплінарного стягнення зазвичай 
керуються найсуворішою санкцією відпові-
дальності державного службовця, який вчи-
нив діяння, несумісне з посадою, та звільняє 
такого із займаної посади.

Водночас, Верховний Суд України неодно-
разово, аналізуючи тексти присяг державних 
службовців, зазначав, що в основі поведінки 
державного службовця закладені етичні, пра-
вові та службово-дисциплінарні норми пове-
дінки, недодержання яких утворює факт пору-
шення присяги. 

У зв’язку з цим як порушення присяги слід 
розуміти скоєння державним службовцем про-
ступку (вчинку) проти інтересів служби, який 
суперечить покладеним на нього обов’язкам, 
підриває довіру до нього як носія влади, що 
призводить до приниження авторитету дер-
жавного органу та унеможливлює подальше 
виконання ним своїх обов’язків.

Тобто, як порушення присяги, так і дисциплі-
нарне правопорушення можуть бути наслідком 
недодержання, порушення державним служ-
бовцем як правових, так і етичних (моральних) 
засад проходження публічної служби.

Таким чином, припинення державної 
служби, у зв’язку з порушенням присяги та 
дисциплінарна відповідальність можуть бути 
наслідком існування схожих фактичних під-
став у разі вчинення достатньо близьких за 
характером одне до одного дисциплінарного 
або іншого правопорушень.

При цьому, державний службовець, який 
вчинив дисциплінарний проступок, не може 
бути звільнений за порушення присяги, якщо 
цей проступок не можна кваліфікувати як 
порушення присяги.

Зазначену правову позицію висловив Вер-
ховний Суд України у постанові від 01 жовтня 
2013 року у справі N 21-259а13 [20].

Висновки. Отже підсумовуючи вищенаве-
дене, слід зазначити що особливість судового 
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розгляду справ щодо звільнення публічних 
службовців за порушення присяги полягає у 
встановлення складу та процесуального стану 
учасників адміністративного процесу. 

Так, позивачем у справах щодо публічної 
служби може бути тільки публічний службо-
вець, оскільки лише зазначені особи, на від-
міну від інших службовців та працівників, 
складають присягу. Відповідачем у адміні-
стративній справі щодо порушення присяги 
публічної служби може бути лише суб’єкт 
владних повноважень.

Основним критерієм при розгляді даної 
категорії справ та віднесенням особи до 
публічного службовцем є прийняття останнім 
присяги публічного службовця та наявністю 
запису в трудовій книжці про складання осо-
бою присяги.

При вирішення питання щодо притягнення 
публічних осіб до юридичної відповідальності 
за порушення присяги та звільнення публіч-
них службовців із займаних посад, пріоритет-
ними для застосування є норми спеціальних 
Законів України: «Про альтернативну (невій-
ськову) службу», «Про вибори народних депу-
татів України», «Про державну службу», «Про 
дипломатичну службу», «Про Національну 
поліцію», «Про Національне антикорупційне 

бюро України», «Про прокуратуру», «Про 
службу в органах місцевого самоврядування», 
«Про статус народного депутата», «Про судо-
устрій і статус суддів», «Про службу безпеки 
України», «Про дисциплінарний статут органів 
внутрішніх справ», «Про Дисциплінарний ста-
тут Збройних сил України», тощо.

Також, з урахуванням судових рішень 
національних судів та практики Європей-
ського суд з прав людини, можна дійти висно-
вку про необхідність виключення з законодав-
чих актів, як самостійну підставу звільнення 
публічного службовця з посади за порушення 
присяги, оскільки на теперішній час навіть 
за діяння невеликої тяжкості суб’єкти влад-
них повноважень зазвичай відразу звільня-
ють публічного службовця із займаної посади 
із внесенням запису до трудової книжки за 
порушення присяги, що у майбутньому для 
цієї особи унеможливлює працевлашту-
вання на посаду у органи державної влади, і 
як наслідок неможливість реалізувати себе у 
обраній професії.

Відтак, нормативно-правове забезпе-
чення актів, які регулюють питання публічної 
служби, щодо диференціацій діянь і стягнення 
за них, на нашу думку, потребує подальшого 
вдосконалення. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Єдиний державний реєстр судових рішень. Єдиний реєстр судових рішень. Офіційний веб-сайт 

[Електр. ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua.
2. Ухвала Херсонського окружного адміністративного суд від 21 липня 2016 року. Єдиний державний 

реєстр судових рішень. Офіційний веб-сайт [Електр. ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/
Review/59162913.

3. Кодекс адміністративного судочинства України. Закон України № 2747-IV від 06 липня 2005 року. Вер-
ховна Рада України. Офіційний веб-сайт [Електр. ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/2747-15.

4. Аналітична довідка Вищого адміністративного суду України про вивчення та узагальнення практики 
розгляду адміністративними судами спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її прохо-
дження, звільнення з публічної служби від 01.02.2009 року. Верховна рада України. Офіційний веб-сайт 
[Електр. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/n0006760-09.

5. Конституція України. Закон № 254к/96-ВР від 28 червня 1996 року. Верховна Рада України. Офіційний 
веб-сайт [Електр. ресурс].Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/.

6. Закон України «Про державну службу». Закон України № 889-VIII від 10 грудня 2015 року Верховна Рада 
України. Офіційний веб-сайт [Електр. ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/.

7. Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу». Закон України № 1975-XII від 12 грудня 
1991 року. Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт [Електр. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/1975-12/.

8. Закон України «Про вибори народних депутатів України». Закон України № 4061-VI від 17 листопада 
2011 року. Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт [Електр. ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/4061-17/. 

9. Закон України «Про дипломатичну службу». Закон України № 2728-III від 20 вересня 2001 року. Верховна 
Рада України. Офіційний веб-сайт [Електр. ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2728-14/. 

10. Закон України «Про Національну поліцію». Закон України № 580-VIII від 02 липня 2015 року. Верхо-
вна Рада України. Офіційний веб-сайт [Електр. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/580-19/.



44

№ 2 (16) / 2017 р.
♦

11. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України». Закон України № 1698-VII  
від 14 жовтня 2014 року. Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт [Електр. ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1698-18.

12. Закон України «Про прокуратуру». Закон України № 1697-VII від 14 жовтня 2014 року. Верховна Рада 
України. Офіційний веб-сайт [Електр. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/. 

13. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Закон України № 2493-III 
від 07 червня 2001 року. Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт [Електр. ресурс]. Режим доступу:  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2493-14/. 

14. Закон України «Про статус народного депутата». Закон України № 2790-XII від 17 листопада 1992 
року. Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт [Електр. ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2790-12/.

15. Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Закон України № 1402-VIII від 02 червня 2016 року. 
Верховна Рада України. Офіційний веб -сайт [Електр. ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/1402-19/. 

16. Закон України «Про службу безпеки України», Закон України № 2229-XII від 25 березня 1992 року. 
Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт [Електр. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/2229-12. 

17. Закон України «Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ». Закон України № 3460-IУ 
від 22 лютого 2006 року. Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт [Електр. ресурс]. – Режим доступу:  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-15. 

18. Закон України «Про Дисциплінарний статут Збройних сил України». Закон України № 551-XIV  
від 24 березня 1999 року. Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт [Електр. ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/551-14. 

19. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 14 липня 2016 року Єдиний реєстр судових 
рішень. Офіційний веб-сайт [Електр. ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/58985474.

20. Постанова Верховного суду України від 01 жовтня 2013 року (справа N 21-259а13). Верховний суд 
України. Офіційний веб-сайт [Електр. ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/
(documents)/DB074B78A557288EC2257C0E00465143.



45

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

Ткачук Т. Ю.,
кандидат юридичних наук,  доцент,

заступник завідувача кафедри організації захисту інформації
з обмеженим доступом 

Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки 
Національної академії Служби безпеки України

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: СУЧАСНІ ПІДХОДИ 
ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ

Стаття присвячена аналізу сучасних підходів до визначення категорії «інформаційна безпека». Інфор-
маційна безпека розглядається як постійний процес діяльності компетентних органів, направлений на по-
передження, протидію загрозам в інформаційній сфері, а також застосування активних заходів інформа-
ційного впливу та сукупність умов такої діяльності, які реалізуються й здатні контролюватися тривалий час.

Ключові слова: інформаційна безпека, національна безпека, стан, процес, загроза.

Статья посвящена анализу современных подходов к определению категории «информационная безо-
пасность». Информационная безопасность рассматривается как постоянный процесс деятельности компе-
тентных органов, направленный на предупреждение, противодействие угрозам в информационной сфере, 
а также применение активных мероприятий информационного воздействия и совокупность условий этой 
деятельности, которые реализуются и способны контролироваться длительное время.

Ключевые слова: информационная безопасность, национальная безопасность, состояние, процесс, 
угроза.

The article is devoted to the analysis of modern approaches to the definition of the category of "information 
security". Information security is considered as a constant process of activity of competent bodies aimed at pre-
venting, countering threats in the information sphere, as well as the use of active information impact actions and 
the set of conditions for this activity that are implemented and are able to be monitored for a long time.

Key words: Information security, national security, state, process, threat.

Постановка проблеми. Сьогодення 
постає перед Україною з новими викликами 
та надскладними завданнями. Під час опору 
різноплановим проявам гібридної війни, роз-
горнутої Російською Федерацією, стало оче-
видним, що наразі наша держава стикнулася 
з життєвою необхідністю захисту фундамен-
тальних національних цінностей – незалеж-
ності, територіальної цілісності і суверенітету 
держави, свободи, прав людини і верховенства 
права, добробуту, миру і безпеки, – а також у 
стислі терміни має забезпечити ефективне 
функціонування сектору безпеки і оборони 
в умовах обмежених ресурсів. Запорукою 
успішної протидії широкомасштабній зовніш-
ній агресії та сталого розвитку інформацій-
ного суспільства в Україні наразі є не лише 
нарощування технологічних можливостей 
здійснення інформаційного обміну, але й гли-
боке усвідомлення усіма суб’єктами інформа-
ційних відносин необхідності здійснення всіх 
заходів захисту щодо інформаційних ресурсів 
та забезпечення інформаційної безпеки дер-
жави [1], що неможливо без чіткого усвідом-
лення сутності останньої. 

Стан дослідження. Питання інформацій-
ної безпеки, в тому числі в контексті пробле-
матики національної безпеки досліджувались 
у працях В. Горбуліна, В. Ліпкана, А. Мару-
щака, Є. Скулиша, О. Данільяна, О. Дзьо-
баня, М. Панова, О. Баранова, Б. Кормича, 
Р. Калюжного, В. Лопатіна, Г. Почепцова, 
М. Згуровського, С. Стрельцова, Г. Ємелья-
нова, В. Рубана, С. Расторгуєва, М. Потру-
бача, Р. Максутова, А. Прозорова, В. Гурков-
ського, М. Присяжнюка та інших науковців. 
Аналіз відповідних публікацій дає підстави 
стверджувати, що наразі немає єдиного під-
ходу до визначення змісту та сутності кате-
горії «інформаційна безпека», відтак вказане 
питання лишається дискусійним

Постановка завдання. У статті плану-
ється дослідити сучасні підходи до визна-
чення категорії «інформаційна безпека», 
з’ясувати її сутність як складової національ-
ної безпеки України.

Виклад основного матеріалу. Ст. 17 Кон-
ституції України визначає, що «захист суве-
ренітету і територіальної цілісності України, 
забезпечення її економічної та інформаційної 
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безпеки є найважливішими функціями дер-
жави, справою всього Українського народу» 
[2], що свідчить про набуття категорією 
«інформаційна безпека» в нормативно-право-
вому аспекті конституційного статусу [3]. 

Незважаючи на те, що напрямок наукових 
досліджень, предметом якого є питання інфор-
маційної безпеки, почав формуватись у період 
інтенсивної інформатизації, інформаційна 
безпека існує стільки ж, скільки існує люд-
ство, дістаючи прояву в усіх сферах життєді-
яльності суспільства. В повсякденному житті 
під нею розуміється необхідність протидії 
витоку інформації з обмеженим доступом, а 
також поширенню недостовірної інформації, 
однак розгляд інформаційної безпеки з пози-
цій системного підходу дозволяє побачити 
відмінність наукового розуміння цієї про-
блеми від повсякденного [4]. Серед основних 
напрямів досліджень проблем інформаційної 
безпеки в юридичній науці А. Марущак нази-
ває «визначення основних понять та катего-
рій, які застосовуватимуться для унормування 
відповідних суспільних процесів» [5].

Доктринальних визначень інформаційної 
безпеки на сьогодні існує дуже багато, однак 
досі немає єдиної думки щодо її сутності 
[6-14]. За класифікацією В. Ліпкана, може 
бути виокремлено декілька підходів до визна-
чення сутності феномену інформаційної без-
пеки, за якими під останнім розуміють: стан 
захищеності інформаційного простору; про-
цес управління загрозами та небезпеками, що 
забезпечує інформаційний суверенітет Укра-
їни; стан захищеності національних інтересів 
країни в інформаційному середовищі або в 
інформаційній сфері; захищеність встановле-
них законом правил, за якими відбуваються 
інформаційні процеси в державі; вжиття 
певних заходів; важливу функцію держави; 
суспільні відносини, пов’язані із захистом 
життєво важливих інтересів людини і грома-
дянина, суспільства та держави від реальних 
та потенційних загроз в інформаційному про-
сторі; невід’ємну частину політичної, еконо-
мічної, оборонної та інших складових націо-
нальної безпеки [15].

Зокрема, О. Данільян, О. Дзьобань та  
М. Панов визначають інформаційну безпеку 
як безпеку об’єкта від інформаційних загроз 
або негативних впливів, пов’язаних з інфор-
мацією та нерозголошення даних про той чи 
інший об’єкт, що є державною таємницею 
[16]. 

За визначенням В. Гурковського, інформа-
ційна безпека України – це суспільні відно-
сини, пов’язані із захистом життєво важливих 
інтересів людини і громадянина, суспільства 
та держави від реальних та потенційних 
загроз в інформаційному просторі, що є необ-
хідною умовою збереження та примноження 
духовних і матеріальних цінностей державо 
утворюючої нації, її існування, самозбере-
ження і прогресивного розвитку України як 
суверенної держави, що залежить від ціле-
спрямованої інформаційної політики гаран-
тій, охорони, оборони, захисту її національ-
них інтересів [17].

Так само Р. Калюжний вважає, що інфор-
маційна безпека – це вид суспільних інфор-
маційних правовідносин стосовно створення, 
підтримки, охорони та захисту бажаних для 
людини, суспільства і держави безпечних умов 
життєдіяльності, спеціальних правовідносин, 
які пов’язані з створенням, зберіганням, поши-
ренням і використанням інформації [18]. 

Н. Нижник, Г. Ситник та В. Білоус під 
інформаційною безпекою розуміють стан 
правових норм і відповідних їм інститутів 
безпеки, які гарантують постійну наявність 
даних для прийняття стратегічних рішень та 
захист інформаційних ресурсів країни [19].

В. Ярочкін та Т. Шевцова вважають, що 
інформаційна безпека – це проведення пра-
вових, організаційних та інженерно-техніч-
них заходів при формуванні та використанні 
інформаційних технологій, інфраструктури та 
інформаційних ресурсів, захисті інформації 
високого значення й прав суб’єктів, що беруть 
участь в інформаційній діяльності [20].

В. Ліпкан, Л. Харченко та О. Логінов роз-
глядають інформаційну безпеку як процес 
управління загрозами та небезпеками дер-
жавними і недержавними інституціями, окре-
мими громадянами, за якого забезпечується 
інформаційний суверенітет України [21].

А. Лукашов пропонує визначати інфор-
маційну безпеку як функціонування сис-
теми засобів, що забезпечують захищеність 
інформаційних систем, котрі являють собою 
впорядковану сукупність як інформаційних 
ресурсів (не лише держави, але й фізичних 
та юридичних осіб), так і інформаційних тех-
нологій та комплексу програмно-технічних 
засобів, якими здійснюються інформаційні 
процеси в людино-машинному або автома-
тичному режимі. Встановлення та функціону-
вання вказаної системи засобів спрямоване на 
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забезпечення прав людини, інтересів суспіль-
ства та держави в інформаційній сфері [22]. 

К. Бєляков також зазначає, що під інформа-
ційною безпекою слід розуміти не лише тех-
нологічну, але й правову захищеність інфор-
маційної сфери суспільства, що забезпечує її 
формування та розвиток в інтересах грома-
дян, організацій та держави в цілому [23]. 

Близької точки зору дотримується Б. Кор-
мич, який зазначає, що інформаційна без-
пека – це захищеність встановлених законом 
правил, за якими відбуваються інформаційні 
процеси в державі, що забезпечують гаранто-
вані Конституцією умови існування і розвитку 
людини, всього суспільства та держави [24].

Ю. Фісун характеризує інформаційну без-
пеку як «стан захищеності інформаційного 
середовища, який відповідає інтересам дер-
жави, який забезпечує формування, викорис-
тання і можливості розвитку незалежно від 
впливу внутрішніх і зовнішніх інформацій-
ний загроз» [25]. 

На думку І. Панаріна, інформаційна без-
пека – це стан інформаційного середовища 
суспільства і політичної еліти, що забез-
печує її формування і розвиток в інтересах 
керівництва країни, громадян і суспільства  
[26, с. 128]. 

А. Тер-Акопов під інформаційною безпе-
кою розуміє стан захищеності інформації, яка 
забезпечує життєво важливі інтереси людини 
[27, с. 33].

В. Шульга вважає, що інформаційну без-
пеку слід розглядати через єдність таких ознак 
як стан, властивість управління загрозами і 
небезпеками. Через ці ознаки забезпечується 
обрання оптимального шляху їх усунення 
та мінімізації впливу негативних наслідків, 
зокрема у сфері інформаційної діяльності 
держави [28].

На думку О. Баранова, під інформаційною 
безпекою слід розуміти такий стан захище-
ності життєво важливих інтересів особис-
тості, суспільства і держави, при якому зво-
диться до мінімуму заподіяння шкоди через 
неповноту, невчасність і недостовірність 
інформації, негативний інформаційний вплив, 
негативні наслідки функціонування інформа-
ційних технологій, а також через несанкціо-
новане поширення інформації [8]. Таке визна-
чення в цілому відображає й погляди інших 
дослідників – В. Лопатіна [29], Г. Почеп-
цова [30], С. Расторгуєва [13], Р. Хаби [31],  
В. Рубана [4], М. Згуровського [12], Г. Єме-

льянова, С. Стрельцова [10], М. Потрубача [9] 
та багатьох інших вчених, котрі розглядають 
інформаційну безпеку як стан, що характе-
ризується відсутністю небезпеки, тобто чин-
ників та умов, які загрожують безпосередньо 
індивіду, державі, спільноті з боку інформа-
ційно-комунікаційного середовища. Такий 
підхід наразі є традиційним та найбільш 
поширеним, що, однак, не позбавляє його 
істотних вад, які становлять слушний привід 
для наукової полеміки.

Якщо звернутися до нормативного визна-
чення інформаційної безпеки, слід зазна-
чити, що чинне законодавство України не 
містить відповідного розгорнутого поняття, 
однак нормативні акти, які торкаються питань 
інформаційної безпеки, закономірно розгляда-
ють її в контексті більш загального поняття – 
національної безпеки. Дійсно, в умовах сьо-
годення наявність та доступність достовірної 
інформації про стан та динаміку розвитку еко-
номічних, політичних, соціальних та інших 
процесів в суспільстві вирішальною мірою 
визначають можливості владних структур та 
суспільства в цілому щодо вироблення та реа-
лізації ефективних рішень в геополітичній, 
військово-стратегічній, науковій, освітній, 
культурній, історичній та екологічній сферах, 
а за умов інтелектуалізації та інформатиза-
ції суспільства інформація та інформаційні 
комунікації стають факторами, здатними або 
забезпечити стратегічну стабільність та роз-
виток суспільства і держави в цілому, або 
роз’єднати та дестабілізувати суспільство 
[32-33]. То ж чим активніше розвивається 
інформаційна сфера, яка стала системотвір-
ним фактором життєдіяльності суспільства, 
тим більше політична, економічна, оборонна 
та інші складові національної безпеки будь-
якої держави залежатимуть від інформаційної 
безпеки, причому надалі, в ході розвитку тех-
нічного прогресу, ця залежність зростатиме 
[33-35]. 

Відтак інформаційна безпека є не лише 
самостійною складовою національної без-
пеки, але й невід’ємною частиною політич-
ної, економічної, оборонної та інших складо-
вих національної безпеки (зокрема, І. Бондар 
пропонує розглядати національну безпеку 
України в інформаційній сфері як інтегральну 
цілісність чотирьох складових – персональ-
ної, публічної (суспільної), комерційної (кор-
поративної) й державної безпеки [36]), адже 
всі типи взаємовідносин між суб’єктами 
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інформаційного суспільства ґрунтуються на 
споживанні й обміні інформацією. Як спра-
ведливо зазначає з цього приводу В.Ліпкан, 
«національні інтереси, загрози їм, управління 
цими загрозами в усіх галузях національної 
безпеки знаходять свій вираз, реалізуються 
через інформацію та інформаційну сферу» 
[15]. Відповідно, конструктивним шляхом 
визначення поняття «інформаційна безпека» 
науковець вважає виокремлення його сут-
нісних ознак, які є похідними від поняття 
«національна безпека» [37]. Таким чином, 
з’ясовуючи сутність інформаційної безпеки, 
передусім слід визначитись зі змістом катего-
рії «національна безпека». 

Термін «національна безпека» вперше був 
використаний президентом США Т. Рузвель-
том в 1904 році як синонім поняття «обо-
рона». В подальшому цей термін викорис-
товувався у дослідженнях американських 
вчених Г. Моргентау, Т. Моргана, Е. Мея,  
Б. Рассела, А. Уолферса та інших. Системне 
його використання розпочалося в США від-
разу після Другої світової війни при розробці 
концепції національної безпеки та доктрини 
державної безпеки країни. Дещо пізніше був 
прийнятий закон про національну безпеку, 
який зобов’язав усі державні структури вести 
чітко визначену політику, а також була запро-
ваджена нова державна посада – спеціальний 
помічник Президента США з питань націо-
нальної безпеки [38]. Якщо спочатку поняття 
«національна безпека» застосовувалося пере-
важно до питань забезпечення військової без-
пеки, то згодом її почали розглядати як здат-
ність держави захистити національні інтереси 
у певних зовнішніх та внутрішніх умовах, а 
також забезпечити збереження основних іде-
алів людського суспільства, недоторканості, 
свободи та своєрідності. Зокрема, у США 
національна безпека трактується як такий 
стан суспільства, за якого «…Сполучені 
Штати зберігаються як вільна нація і дотри-
мується недоторканість основних її інститутів 
і цінностей» [39].

Як зазначає Г. Новицький, в СРСР тер-
мін «національна безпека» не набув поши-
рення насамперед через розуміння терміна 
«національна» як такого, що пов’язаний з 
певним етносом. Тому введення в політич-
ний та науковий обіг в Україні запозиченого 
з західної політології поняття «національна 
безпека» спиралося на американську і фран-
цузьку політологічні школи, які розглядають 

націю як співгромадянство, тобто, «полі-
тичну націю» [40]. Перший офіційний під-
хід до проблем національної безпеки в Укра-
їні був представлений у Концепції (основах 
державної політики) національної безпеки 
України, схваленій Постановою Верховної 
Ради України в січні 1997 року [41]. Наступ-
ним важливим кроком в цьому напрямку було 
прийняття у 2003 році Закону України «Про 
основи національної безпеки України» [42], 
відповідно до якого національна безпека 
України – це захищеність життєво важливих 
інтересів людини і громадянина, суспільства 
і держави, за якої забезпечуються сталий роз-
виток суспільства, своєчасне виявлення, запо-
бігання і нейтралізація реальних та потенцій-
них загроз національним інтересам [42]. Втім, 
таке визначення, як і інші базові визначення 
національної безпеки, квінтесенцією яких є 
«захищеність» або «стан захищеності», не є 
досконалим, адже під захищеністю зазвичай 
розуміють стан, за якого певний об’єкт «огоро-
джується» від несприятливих впливів ззовні, 
перебуває у незмінному середовищі та збері-
гає свої властивості і характеристики, і який 
досягається за допомогою захисту як системи 
заходів, спрямованих на нейтралізацію таких 
впливів [43-44]. Відповідно, захищеність є 
статичною ознакою, котра звужує поняття 
безпеки, адже забезпечення безпеки припус-
кає не тільки збереження існуючого стану, 
але й створення можливостей для виходу на 
новий, якісно більш високий рівень розвитку. 
Зосередження ж уваги і сил на захищеності не 
мобілізує адаптаційні механізми суспільства, 
відмовляє йому у необхідності інновацій та 
орієнтує на консервацію статус-кво, на вижи-
вання, а не на розвиток та зростання [45].

Погоджуючись з думкою А. Уолферса, 
який зазначив, що «безпека в об’єктивному 
сенсі передбачає відсутність загроз наявним 
цінностям, а в суб’єктивному – відсутність 
остраху з приводу того, що вказаним ціннос-
тям може бути заподіяно шкоду» [46], вважа-
ємо принципово важливим, аби в ході реалі-
зації стратегій безпеки наголос робився не на 
захисті та стані захищеності, а на збереженні 
цінностей та реалізації інтересів у обстановці 
різнопланових загроз.

Отже, національна безпека являє собою 
складне за своєю структурою явище, що 
включає як систему умов і факторів захисту 
національних інтересів, так і процес викорис-
тання ресурсів і можливостей суспільства для 
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збереження, підтримання і вдосконалення цих 
умов і факторів, що свідчить про можливість 
розглядати національну безпеку з позицій 
організаційно-структурного і функціонально-
діяльнісного підходів. 

При організаційно-структурному підході 
національна безпека розглядається як певне 
утворення, система, що характеризується 
подільністю, відкритістю, адаптивністю та 
наявністю структури, мети й пріоритетів опти-
мальної взаємодії елементів [47], для пізнання 
сутності якої необхідно дослідити компоненти, 
з яких вона утворена. Такими компонентами, 
зокрема, можуть вважатись об’єкти, рушійні 
сили, сфери національної безпеки тощо. 

Основними рушійними силами системи 
національної безпеки є національні цінності, 
інтереси і цілі – зазначені елементи визнача-
ють зміст, характер, конфігурацію та спрямо-
ваність системи. 

Під національними цілями слід розуміти 
пріоритети суб’єктивної діяльності, спрямо-
ваної на реалізацію національних інтересів 
за допомогою інструментальних державних 
механізмів [48, с. 127]. 

Інтереси зазвичай визначаються як усві-
домлені потреби, відтак під національними 
інтересами традиційно розумілася сукуп-
ність життєво важливих інтересів особи, 
суспільства та держави, що виражаються у 
спрямуванні нації на збереження та сталий 
розвиток, а також становлять першопричину 
політичних дій та звершень, переломлюючись 
у вигляді економічних, політичних та інших 
доктрин, концепцій та програм [49]. Слід 
звернути увагу на те, що інтереси, не зважа-
ючи на усталені визначення національної без-
пеки через поняття «захищеності інтересів», 
захищати не потрібно, натомість слід забез-
печувати умови для їхньої реалізації, адже 
інтерес – це лише усвідомлена потреба, тоді 
як захисту потребують передусім відповідні 
цінності [50-51]. 

То ж головним елементом у тріаді рушійних 
сил є національні цінності, під якими в загаль-
ному вигляді розуміють ідеальні, матеріальні, 
соціальні й духовні блага, що задовольняють 
потреби й інтереси людей і сприяють прогре-
сивному розвитку особи й соціальних утворень 
[48, 52]. Саме у цінностях виявляються інтер-
еси суб’єктів суспільних відносин, зіткнення 
яких породжують загрози [53].

Необхідність протидії загрозам зумовлює 
доцільність дослідження національної без-

пеки як процесу, тобто, з точки зору функці-
онально-діяльнісного підходу, відповідно до 
якого національна безпека розглядається як 
динамічне явище, котре постійно змінюється 
та еволюціонує. Цей підхід орієнтує на аналіз 
національної безпеки як процесу збереження 
і підтримання її сталого стану як єдиного 
утворення, оптимального розвитку всіх рів-
нів і сфер безпеки як цілого, що забезпечує 
захист національних цінностей в умовах мож-
ливого розгортання загроз, а також дозволяє 
оцінювати можливості суспільства й держави 
щодо протидії загрозам, і також щодо вміння 
і здатності створювати інформаційні загрози 
противнику. 

Зауважимо, що розуміння національної 
безпеки як процесу не ототожнює поняття 
«національна безпека» та «забезпечення наці-
ональної безпеки», адже ці два поняття спів-
відносяться як об’єкт діяльності – позитивна 
цінність, – та власне діяльність, здійснювана 
за допомогою певних сил і засобів. Крім того, 
таке розуміння національної безпеки вказує 
на динамічний характер національної безпеки 
і на те, що вона є відкритою системою, яка 
перебуває у тісному зв’язку із середовищем та 
потребами людини, суспільства та держави.  
З точки зору функціонально-діяльнісного під-
ходу забезпечення національної безпеки орі-
єнтується не лише на боротьбу із загрозами 
як зовнішніми та сторонніми явищами, але й 
власне на безпеку як важливу соціальну цін-
ність. 

З урахуванням того, що пріоритетність 
того або іншого виду національної безпеки 
визначається об’єктивними факторами: сту-
пенем потреби людей, соціальних груп, сус-
пільства, держав, світового співтовариства 
у безпеці для збереження й розвитку себе, а 
також життєво важливих об’єктів і цінностей 
(природних і соціальних); зростаючою ураз-
ливістю людей і життєво важливих об’єктів і 
цінностей (природних і соціальних) без зосе-
редження зусиль на зміцненні безпеки; наяв-
ністю широкого кола надзвичайних небезпек, 
яким повинна протистояти система безпеки 
[54], – інформаційна безпека закономірно 
виходить на перший план у системі націо-
нальної безпеки. Як зазначає з цього при-
воду М. Присяжнюк, лише та держава може 
розраховувати на лідерство в економічній, 
військово-політичній та інших сферах, мати 
стратегічну і тактичну перевагу, гнучкіше 
регулювати економічні витрати на розвиток 
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озброєнь і військової техніки, підтримувати 
перевагу з ряду передових технологій, яка має 
перевагу в засобах інформації та інформацій-
ної боротьби [55]. Таким чином, зміст катего-
рії «інформаційна безпека», як і «національна 
безпека» в цілому, доцільно розглядати з 
точки зору функціонально-діяльнісного під-
ходу, визначаючи її передусім як процес, а не 
«стан захищеності».

Зокрема, В. Ліпкан акцентує увагу на тому, 
що поняття процес означає послідовність ста-
нів, пов’язаність стадій їх зміни і розвитку, 
тобто на відміну від поняття «стан», поняття 
«процес» акцентує увагу на моменті спрямова-
ності в зміні об’єкту, цілепокладанні. У той час, 
як «стан» відображає лише один момент, певну 
мить безпеки, а отже не вичерпує її повністю 
[15]. З цією точкою зору погоджується також 
О. Рижук, зазначаючи, що розглядати без-
пеку лише як стану не є доречним, оскільки 
губиться динамізм як самої безпеки так і тієї 
системи, для якої безпека виступає функцію її 
подальшого розвитку та існування [56].

Отже, з урахуванням викладеного, інфор-
маційну безпеку держави слід визначати 
як постійний процес діяльності компетент-
них органів, направлений на попередження, 
протидію загрозам в інформаційній сфері, а 
також застосування активних заходів інфор-
маційного впливу та сукупність умов такої 
діяльності, які реалізуються й здатні контр-
олюватися тривалий час. Оскільки під дією 
інформаційних впливів може цілеспрямовано 
змінюватися світогляд та мораль як окремих 
осіб, так і суспільства в цілому, нав’язуватися 
чужі інтереси, мотиви, спосіб життя, на пер-
ший план випливає аналіз сутності та форм 
проявів сучасних методів прихованого агре-
сивного впливу, вияву дій, що мають ціле-
спрямований агресивний характер і які 
суперечать інтересам національної безпеки, 
вироблення механізмів протидії їм у всіх 
напрямах [57], інформаційна безпека держави 
включає в себе не тільки захист, а й вміння та 
здатність створювати інформаційні загрози 
противнику. На нашу думку, таке визначення 
базується на комплексному функціональному 
визначенні національної безпеки та враху-

ванні особливостей інформаційної сфери, а 
також акцентує увагу не лише на пасивній 
(протидія інформаційним загрозам) [58], але й 
на активній складовій (створення інформацій-
них загроз) інформаційної безпеки. Останнє є 
особливо актуальним у світлі завдань, визна-
чених Стратегією національної безпеки, щодо 
протидії інформаційній війні, що ведеться 
проти України [59].

Висновки. Створення належних умов 
для реалізації державної політики, спрямо-
ваної на захист національних цінностей та 
реалізацію національних інтересів України, 
гарантування безпеки особи, суспільства і 
держави від зовнішніх та внутрішніх загроз 
у всіх сферах життєдіяльності, потребує фор-
мування сучасних ефективних механізмів 
забезпечення національної безпеки держави, 
які відповідатимуть характеру і масштабам 
викликів сьогодення. Складна воєнно-полі-
тична, оперативно-стратегічна та економічна 
ситуація, яка склалася внаслідок збройної 
агресії Росії проти України, окупації і анексії 
частини суверенної території України, про-
веденням антитерористичної операції в окре-
мих регіонах Донецької та Луганської облас-
тей, де триває інспірований та підтриманий 
Російською Федерацією збройний конфлікт, 
набуває загрозливих проявів також у інфор-
маційному просторі. У сукупності зі страте-
гічним значенням інформаційної сфери для 
сталого розвитку сучасного суспільства це 
зумовлює пріоритетний характер інформацій-
ної безпеки у системі національної безпеки 
України. Відповідно, надзвичайно важливим 
є вірне усвідомлення змісту категорії «інфор-
маційна безпека», яке неможливе без її визна-
чення. То ж проаналізувавши різні підходи до 
визначення категорії «інформаційна безпека», 
які дають можливість зрозуміти це явище 
комплексно і системно, пропонуємо розгля-
дати інформаційну безпеку як постійний про-
цес діяльності компетентних органів, направ-
лений на попередження, протидію загрозам 
в інформаційній сфері, а також застосування 
активних заходів інформаційного впливу та 
сукупність умов такої діяльності, які реалізу-
ються й здатні контролюватися тривалий час.
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті надано поняття підприємництва. Визначені ознаки підприємницької діяльності в Україні.
Ключові слова: підприємництво, ознаки, підприємницька діяльність, суб’єкти господарювання.

В статье рассматривается понятие предпринимательства, определяются характерные признаки пред-
принимательской деятельности в Украине.

Ключевые слова: предпринимательство, признаки, предпринимательская деятельность, субъекты хо-
зяйственной деятельности.

The article gives a description of entrepreneurship. Identifies signs of entrepreneurial activity in Ukraine.
Key words: entrepreneurship, signs, entrepreneurial activity subjects of management.

Актуальність статті. Підприємництво 
як різновид творчої, пошукової, ризикованої 
соціальної діяльності в більшості країн світу 
з ринковою економікою вважається одним із 
найпрестижніших. Адже саме цей вид діяль-
ності у відповідних умовах найкращим чином 
виявляє людську суть, допомагає працівни-
кові реалізуватися як особистості. Підпри-
ємництву властивий значний індивідуалізм, 
високий рівень стимулювання співробітників, 
можливість якнайповнішої реалізації потен-
ціалу кожного з них. Займаючись самостій-
ною підприємницькою діяльністю, працівник 
зростає професійно й інтелектуально, що має 
реальний позитивний ефект для всього сус-
пільства. Історія доводить, що швидкий про-
грес економіки, інших сфер буття можливий 
переважно через розвиток господарської іні-
ціативи членами суспільства.

Постановка проблеми. Розвиток науко-
вих підходів до визначення змісту й еконо-
мічної сутності поняття «підприємництво» 
пов’язаний з розвитком товарного обміну, 
виробництва, розподілом товарів, рівнем роз-
витку науково-технічного прогресу.

У сучасній економічній літературі сутність 
явища «підприємництво» не рідко підміня-
ється метою підприємницької діяльності. Це 
на сучасному етапі розвитку економіки країни 
звужує завдання підприємництва, звужує цілі 
та межі державної політики розвитку промис-
ловості й національного господарства.

Аналіз останніх досліджень. В навчаль-
ній літературі підприємництво визначається 
як самостійна, систематична, з певним ризи-
ком виконання робіт і надання послуг діяль-
ність, що здійснюється фізичними та юридич-
ними особами з метою отримання прибутку, 

які зареєстровані як суб’єкти підприємниць-
кої діяльності у встановленому порядку. 
Сучасні науково-методичні підходи до розу-
міння змісту підприємництва відображені у 
працях відомих українських вчених З. Вана-
лія, А. Гальчинського, В. Геєця, П. Єщенка,  
С. Мочерного, В. Кредісова. Питання розви-
ток підприємницької діяльності досліджували 
В. Бєлоліпецький, С. Большаков, О. Гнатцов, 
Д. Грушевський, Н. Далинчук, В. Мокряк,  
О. Рудаков, Р. Толмачов, Ф. Хайєк, А. Худо-
кормов, Й. Шумпетер та інші.

Мета дослідження. Розкрити поняття 
«підприємництво» та визначити ознаки під-
приємницької діяльності.

Основні результати дослідження. Кон-
ституція України закріплює підприємництво 
як одне з найважливіших прав людини і гро-
мадянина. Згідно з нею кожен має право на 
підприємницьку діяльність, не заборонену 
законом. У свою чергу держава забезпечує 
захист конкуренції у цій сфері (ст. 42) [1].

Це право означає, що кожний сам віль-
ний обирати, орієнтуючись на свої бажання 
й можливості, чим займатися: стати, скажімо, 
підприємцем, менеджером на акціонерному 
підприємстві або розпочати індивідуальну 
трудову діяльність. Людина може визначи-
тися, що потрібно їй особисто, і заздалегідь 
вирішити, коли і що треба робити, що від кого 
і в якому обсязі й на яких умовах вимагати для 
реалізації своїх економічних прав та інтере-
сів. Проте приватна ініціатива не може супер-
ечити суспільній користі та моралі, завдавати 
шкоди правам людини та її гідності, загрожу-
вати особистій та економічній безпеці.

Держава гарантує вільне підприємництво 
і вільність договорів всім підприємцям, неза-
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лежно від обраних ними організаційних форм 
діяльності, рівні права, а також створює рівні 
можливості для доступу до матеріально-тех-
нічних, фінансових, трудових, інформацій-
них, природних та інших ресурсів.

Згідно зі ст. 42 Господарський кодекс Укра-
їни (далі – ГК України) підприємництво – це 
самостійна, ініціативна, систематична, на 
власний ризик господарська діяльність, що 
здійснюється суб’єктами господарювання 
(підприємцями) з метою досягнення еконо-
мічних і соціальних результатів та одержання 
прибутку [6].

Визначення підприємництва й відокрем-
лення його від інших видів діяльності, спря-
мованих на отримання прибутку або доходу, 
мають як теоретичне, так і суто практичне 
значення. Наприклад, ст. 164 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення (далі – 
КУАП) передбачає відповідальність, зокрема, 
за зайняття підприємницькою діяльністю без 
державної реєстрації [4]. Якщо ж не буде 
доведено, що діяльність, яка провадилася, 
була саме підприємницькою, притягти особу 
до відповідальності за вищевказаною статтею 
неможливо. Для чіткого розмежування під-
приємництва та інших видів діяльності необ-
хідно з’ясувати його ознаки: 

1. Підприємництво є самостійною діяль-
ністю.

Це означає, що, по-перше, підприємництво 
в Україні може здійснюватися в будь-яких 
організаційних формах, передбачених зако-
нами, на вибір підприємця (ст. 45 ГК Укра-
їни). Фізичні особи мають також можливість 
зареєструватись як суб’єкти підприємницької 
діяльності й вести обрану справу без ство-
рення організації, тобто юридичної особи.

Державна реєстрація юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців, засвідчення 
факту створення або припинення юридичної 
особи, набуття або позбавлення статусу під-
приємця фізичною особою, а також вчинення 
інших реєстраційних дій, передбачених цим 
Законом, здійснюється шляхом внесення від-
повідних записів до Єдиного державного 
реєстру (ст. 4 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців»).

По-друге, зважаючи на передбачений ч. 1 
ст. 44 ГК України принцип вільного вибору 
підприємцем видів підприємницької діяль-
ності, підприємці мають право проводити 
самостійно будь-яку діяльність відповідно 

до потреб ринку, на власний розсуд прийма-
ючи відповідні рішення, що не суперечать 
законодавству.

2. Підприємництво є ініціативною діяль-
ністю.

Це означає, що зайняття підприємниць-
кою діяльністю є добровільним волевиявом. 
Жоден державний орган, недержавна орга-
нізація, посадова особа не можуть приму-
сити будь-кого займатися підприємництвом. 
Проте це не означає, що особа не може бути 
примушена до виконання добровільно взятих 
на себе зобов’язань (наприклад, за догово-
ром, укладеним у процесі підприємницької 
діяльності) або зобов’язань, які передбачені 
державою і випливають зі здійснення осо-
бою підприємницької діяльності (приміром, 
сплачувати податки).

3. Підприємництво є систематичною 
діяльністю.

Проте чітких критеріїв систематичності, 
регулярності (тобто, скільки разів потрібно 
зайнятися діяльністю, аби вона вважалася 
підприємницькою) законодавством не вста-
новлено.

4. Підприємництво є діяльністю на влас-
ний ризик.

Це означає, що за порушення договір-
них зобов’язань, кредитно- розрахункової чи 
податкової дисципліни, вимог до якості про-
дукції та інших правил провадження господар-
ської діяльності підприємство та приватний 
підприємець самостійно несуть відповідаль-
ність, передбачену законодавством України. 
Тобто суб’єкт підприємницької діяльності 
бере на себе як її позитивні, так і негативні 
наслідки. Підтвердженням цього є положення 
Цивільний кодекс України (далі – ЦК Укра-
їни), що встановлюють самостійну відпові-
дальність фізичної особи – суб’єкта підпри-
ємницької діяльності (ст. 52) та юридичної 
особи (ст. 96) за зобов’язаннями, пов’язаними 
з їх підприємницькою діяльністю[3]. 

За загальними правилами ч. 3 ст. 96 цього 
Кодексу учасник (засновник) юридичної 
особи не відповідає за зобов’язаннями юри-
дичної особи, а юридична особа не відповідає 
за зобов’язаннями її учасника (засновника), 
крім випадків, встановлених установчими 
документами та законом. 

Як бачимо законодавство розрізняє від-
повідальність юридичної особи за наслідки 
своєї господарської діяльності (ризик) і від-
повідальність її засновника.
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5. Підприємництво є господарською 
діяльністю.

Це означає, що, попри усю свою специ-
фіку, підприємницька діяльність є складовою 
ширшого за обсягом поняття «господарська 
діяльність».

Згідно зі ст. 3 ГК України під господар-
ською діяльністю розуміється діяльність 
суб’єктів господарювання у сфері суспіль-
ного виробництва, спрямована на виготов-
лення та реалізацію продукції, виконання 
робіт чи надання послуг вартісного харак-
теру, що мають цінову визначеність. Кате-
горія «господарська діяльність» є поняттям 
економічним, тому деяким її складовим 
неможливо дати суто юридичну характерис-
тику.

Відповідно до Закону України «Про гос-
подарські товариства» ними визнаються під-
приємства, організації, установи, створені 
на засадах угоди юридичними особами і 
громадянами з об’єднанням майна для під-
приємницької діяльності з метою одержання 
прибутку. Проте, до кола господарських това-
риств поки що не належать державні підпри-
ємства, організації та установи [5].

Підприємство як основна організаційно-
правова форма підприємницької діяльності 
являє собою статутний суб’єкт самостійного 
господарювання, що має права юридич-
ної особи і здійснює виробничу, науково-
дослідну й комерційну діяльність з метою 
одержання прибутку (доходу). У своєму 
складі підприємство не має інших юридич-
них осіб.

Підприємства можуть об’єднуватись 
в асоціації, корпорації, консорціуми, кон-
церни. Можливі й інші об’єднання за галу-
зевою, територіальною чи іншою ознакою. 
Організації також мають право здійснювати 
підприємницьку діяльність.

Відмінність підприємства від організації 
полягає в тому, що перші виробляють якусь 
продукцію (товар), тоді як другі зазвичай 
виконують певні роботи (скажімо, буді-
вельні, науково-дослідні, проектні тощо), 
надають послуги.

6. Підприємницька діяльність здійсню-
ється суб’єктами господарювання (підпри-
ємцями).

Іншими словами, вона провадиться фізич-
ними та юридичними особами, зареєстрова-
ними як суб’єкти підприємницької діяльності 
у порядку, встановленому законодавством. 

Це означає, що підприємництвом можуть 
займатися як юридичні, так і фізичні особи, 
котрі набули статусу суб’єкта підприємниць-
кої діяльності відповідно до Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань» [7]. 

Проте наявність у визначенні підпри-
ємницької діяльності вищевказаного поло-
ження призводить до колізії з положеннями 
нормативно-правових актів, що встановлю-
ють відповідальність за порушення порядку 
зайняття підприємницькою діяльністю. 
Адже з нього випливає, що діяльність, яка 
здійснюється особами, не зареєстрованими 
як суб’єкти підприємницької діяльності, не 
можна відносити до підприємницької, а тому 
вищезазначені положення ст. 164 КУАП фак-
тично не можуть застосовуватися.

7. Внаслідок підприємницької діяльності 
досягаються економічні й соціальні резуль-
тати.

Підприємницька діяльність суттєво 
впливає на розвиток економіки і соціальної 
сфери. Серед економічних результатів най-
більш вагомим є утворення конкурентного 
середовища, насичення ринку товарами й 
послугами, значна активізація міжнародних 
економічних стосунків. 

Водночас ринкова переорієнтація спри-
чиняє й нові проблеми. Наприклад, поши-
рюються тіньові операції, котрі, як правило, 
супроводжуються уникненням від оподатку-
вання, дефіцитністю державного бюджету, 
дестабілізуючи тим самим офіційну еко-
номіку. Через поширення цієї негативної 
тенденції гальмуються соціальні програми, 
поглиблюється майнове розшарування насе-
лення, ідейно-політичне протистояння в сус-
пільстві.

Слід утім, зазначити, що малий і середній 
бізнес дає нові робочі місця, значно стимулює 
підвищення кваліфікації працівників, їхню 
ініціативу і творчість, загалом сприяє вижи-
ванню населення в кризові періоди. Посту-
пове зміцнення суб’єктів підприємництва, їх 
прибутковість закладає додаткову фінансову 
базу для такої соціально корисної діяльності, 
як благодійництво, спонсорство, меценатство. 
Отже підприємництво несе безперечні пози-
тивні й окремі негативні наслідки, що суттєво 
впливають на розвиток суспільства. Історич-
ний досвід свідчить, що за наявності якісної 
правової бази ринкова організація економіки 
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є найбільш ефективним і перспективним шля-
хом суспільного прогресу.

8. Метою підприємницької діяльності є 
отримання прибутку.

Якщо метою тієї чи іншої діяльності не є 
отримання прибутку, вона не може бути відне-
сена до підприємницької. Ця мета, як правило, 
знаходить своє відображення в установчих доку-
ментах суб’єкта підприємницької діяльності 
і простежується, виходячи з характеру його 
діяльності. За цією ж ознакою підприємницька 
діяльність відмежовується від розглянутого нами 
вище поняття господарської діяльності, де отри-
мання прибутку не ставиться за основну мету.

Висновки. Розкрито поняття «підприєм-
ництво» та охарактеризовані наступні ознаки 
підприємницької діяльності: підприємництво 
є самостійною діяльністю; підприємництво 
є ініціативною діяльністю; підприємництво 
є діяльністю на власний ризик; пдприємни-
цтво є діяльністю на власний ризик; ідприєм-
ництво є господарською діяльністю; дприєм-
ницька діяльність здійснюється суб’єктами 
господарювання (підприємцями); внаслідок 
підприємницької діяльності досягаються 
економічні й соціальні результати, а також 
метою підприємницької діяльності є отри-
мання прибутку.
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Національної академії Служби безпеки України

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

У статті досліджено стан кримінально-правового забезпечення охорони професійної таємниці у вітчиз-
няному та зарубіжному законодавстві. На підставі аналізу об’єктивних та суб’єктивних ознак складів зло-
чинів обґрунтовано доцільність віднесення суспільно-небезпечних діянь, що посягають на професійну та-
ємницю, до злочинів проти основ національної безпеки. 

Ключові слова: таємниця, професійні та службові обов’язки, кримінальна відповідальність, інформа-
ційна безпека.

В статье исследуется реальное состояние уголовно-правовой защиты профессиональной тайны в 
украинском и зарубежном законодательстве. На основании проведенного анализа объективных и субъек-
тивных признаков преступлений обоснована целесообразность отнесения общественно-опасных деяний в 
сфере профессиональной тайны к преступлениям против основ национальной безопасности.

 Ключевые слова: тайна, профессиональные и служебные обязанности, уголовная ответственность, 
информационная безопасность.

The article investigates the state of criminal-law protection of professional secrecy in national and foreign 
legislation. On the basis of the analysis of objective and subjective features of crimes had been substantiated the 
expediency of categorizing socially dangerous acts that encroach on professional secrets to the crimes against 
the foundations of national security .

 Key words: secrecy, professional and service obligations, criminal liability, information security.

РОЗДІЛ 5 
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 

ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Процес розбудови 
інформаційного суспільства в Україні зумо-
вив необхідність створення дієвого механізму 
охорони та захисту прав і законних інтересів 
особи та держави від потенційних і реальних 
загроз у сфері обігу інформації. 

Закон України «Про основи національної 
безпеки» [5] серед наявних та можливих явищ 
і чинників, що створюють небезпеку життєво 
важливим національним інтересам України в 
інформаційній сфері, особливу увагу приді-
ляє протиправним діянням, які спрямовані на 
розголошення інформації з обмеженим досту-
пом, у тому числі відомостей, що становить 
зміст професійної таємниці. Позиція вітчиз-
няного законодавця є актуальною і цілком 
виправданою в сучасних умовах, адже діяль-
ність з незаконного використання, поширення 
і розголошення професійної таємниці завдає 
істотної шкоди приватним інтересам особи 

у сфері обігу інформації та створює умови 
для формування негативного іміджу держави 
як неспроможної захистити приватні інтер-
еси конкретної особи. Саме тому важливим 
завданням правової держави залишається 
розробка ефективного механізму захисту 
інституту професійної таємниці шляхом вдо-
сконалення вітчизняного законодавства про 
кримінальну відповідальність за правопору-
шення у сфері обігу професійної таємниці.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У вітчизняній юридичній науці про-
блемі правового забезпечення охорони та 
захисту професійної таємниці присвячували 
свої роботи Беляков К.І., Виноградова Г.В., 
Глушков В.О., Ємельянов С.Л., Кормич Б.А., 
Марущак А.І., Меркулова С.Н., Ліпкан В.А., 
Логінова С.М., Радутний О.Є., Резнікова Г.І., 
Шепітько В.Ю. та інші дослідники. Вони 
сформулювали низку важливих положень, які 
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продуктивно використовуються в теорії кри-
мінального права і процесу, криміналістики, 
інформаційного права. Водночас, пропозиції 
вітчизняних науковців не знайшли належного 
закріплення у нормативних приписах чинного 
кримінального закону, а окремі питання забез-
печення охорони професійної таємниці у кри-
мінальному судочинстві й досі залишаються 
поза увагою українського законодавця. Така 
ситуація не сприяє довершеності положень 
українського законодавства і вимагає подаль-
ших наукових розробок, які б з урахуван-
ням вітчизняних традицій та міжнародного 
досвіду відображали сучасні правові тенден-
ції кримінально-правової охорони професій-
ної таємниці.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою даної роботи є ана-
ліз нормативних приписів вітчизняного та 
зарубіжного законодавства у сфері обігу про-
фесійної таємниці та створення на цій підставі 
оптимальної моделі системи норм Криміналь-
ного кодексу України (надалі – КК України) 
[3], спрямованих на забезпечення охорони та 
захисту відомостей, що становлять зміст про-
фесійної таємниці. 

Цільове призначення роботи зумовило 
розв’язання наступних завдань:

– розкрити зміст поняття професійної 
таємниці через визначення її характерних 
ознак;

– на підставі аналізу нормативних припи-
сів вітчизняного та зарубіжного законодав-
ства сформулювати пропозиції з удоскона-
лення чинного КК України в частині охорони 
та захисту професійної таємниці. 

Виклад основного матеріалу. Чинне зако-
нодавство України не містить чіткого поняття 
професійної таємниці, хоча використовує цей 
термін у відповідних нормативних приписах. 
Так, Закон України «Про доступ до публічної 
інформації» [6], класифікуючи інформацію 
з обмеженим доступом на конфіденційну, 
таємну і службову, визнає професійну таєм-
ницю самостійним видом таємної інформа-
ції При цьому, професійна таємниця, яка не 
містить конкретної дефініції, законодавчо 
відокремлюється від державної, банківської 
таємниці, таємниці слідства, іншої передба-
ченої законом таємниці, а також службової 
інформації (cт. 8 Закону). 

Відсутність законодавчого поняття профе-
сійної таємниці поставило перед юридичною 
наукою завдання визначення її характерних 

ознак. З метою пошуку оптимального балансу 
між приватними і публічними інтересами у 
сфері обігу інформації, що становить предмет 
професійної таємниці, вітчизняні та зарубіжні 
вчені розробили ознаки або критерії відне-
сення інформації до професійної таємниці, а 
саме:

1) зміст професійної таємниці становлять 
певні відомості, що довіряються чи стають 
відомі особі у зв’язку із здійсненням нею про-
фесійної діяльності;

2) відомості, що становлять зміст про-
фесійної таємниці, не можуть належати до 
державної або іншої, охоронюваної законом 
таємниці;

3) неправомірне розголошення такої інфор-
мації може спричинити негативні наслідки 
для особи, яка її довірила; 

4) обов’язок забезпечення охорони такої 
інформації особою, якій вона була довірена, 
встановлено законом.

Сукупність вищезазначених критеріїв є 
підґрунтям для розуміння змісту професій-
ної таємниці як виду інформації з обмеженим 
доступом, що не належить до державної або 
іншої, охоронюваної законом таємниці, і стає 
відомою особі виключно у зв’язку із здій-
сненням нею професійної діяльності, непра-
вомірне розголошення якої є підставою для 
настання юридичної відповідальності через 
можливість спричинення негативних наслід-
ків для особи, яка її довірила. 

Проведений аналіз наукових та навчаль-
них джерел засвідчив, що серед визначених 
критеріїв (ознак) найбільш дискусійним зали-
шається вид діяльності і характер обов’язків 
утримувача інформації, виконання яких 
зумовлює створення професійної таємниці. З 
даного питання в сучасній юридичній науці 
склалося два основних підходи. 

Перший підхід передбачає розуміння 
професійної таємниці як відомостей, якими 
користується особа виключно у зв’язку з 
виконанням професійних обов’язків, які не 
пов’язані зі службою в державних органах 
або органах місцевого самоврядування. Так,  
С. Г. Ємельянов наголошує, що, особа, якій 
довіряється певна інформація (первинна таєм-
ниця) не перебуває на державній або муніци-
пальній службі (в іншому випадку це служ-
бова таємниця) [1, с. 54]. Аналогічної позиції 
дотримується Кулініч О.О., яка зауважує, що 
професійна таємниця є сукупністю відомос-
тей, що отримані безпосередньо у зв’язку зі 
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здійсненням відповідної професійної діяль-
ності; службова таємниця – це сукупність 
відомостей, що не підлягають розголошенню, 
знаходяться в розпорядженні певної посадо-
вої особи органу влади та необхідні для ефек-
тивного здійснення покладених державою 
функцій [4, с. 67].

Другий підхід заснований на розумінні 
професійної таємниці як охоронюваної, від-
повідно до закону інформації, якою користу-
ється особа у процесі виконання професійних, 
службових та інших обов’язків, і які заборо-
няється розголошувати у будь-якій формі. 
Такі обов’язки можуть виникати у процесі 
трудових відносин, здійснення процесуаль-
них функцій, проходження стажування, прак-
тики тощо [7, с. 67].

Не вдаючись до наукової полеміки, вбача-
ється, що достатньою і необхідною умовою 
формування професійної таємниці є профе-
сія або фах утримувача інформації, тобто рід 
занять або трудової діяльності, що вимагає 
певних знань і навичок і є основним джере-
лом існування. Саме через фахову обізнаність, 
а не через відповідну посаду або службове 
становище інформація може бути сприйнята, 
сформована та забезпечена заходами охорони 
та захисту відповідним суб’єктом. Разом з 
тим, перебування на службі у відповідних 
державних органах не виключає можливостей 
доступу або створення конкретною особою 
відомостей, що становлять зміст професійної 
таємниці. У зв’язку з цим, цілком аргумен-
тованою виглядає позиція тих вчених, які не 
заперечуючи самостійності існування інсти-
тутів професійної та службової таємниць, 
відзначають їх взаємозв’язок і взаємодію. Як 
слушно зауважує Резнікова Г.І., розгляд про-
блем обігу інформації з обмеженим доступом, 
вивчення проблем розслідування злочинів 
щодо розголошення професійних таємниць, 
необхідно здійснювати комплексно, через вза-
ємодію професійної та службової таємниць, 
а не взаємовиключення їх правових режимів  
[7, с. 27].

Одним із найдієвіших засобів регулювання 
охорони суспільних правовідносин є інсти-

тут кримінальної відповідальності. Чинний 
КК України містить ряд складів злочинів, що 
посягають на встановлений порядок обігу 
інформації з обмеженим доступом, у тому 
числі і тих відомостей, що становить зміст 
професійної таємниці. Так, законом визна-
чено підстави кримінальної відповідальності 
за незаконне розголошення лікарської таєм-
ниці (ст.ст. 132, ст. 145 КК України), адвокат-
ської таємниці (ст. 397 КК України). 

Суміжними до професійних таємниць1, 
охорона та захист яких забезпечується нор-
мами вітчизняного кримінального законо-
давства, є банківська і комерційна таємниці 
(ст.ст. 231,232 КК України), інсайдерська 
інформація (ст. 2321 КК України), таємниця 
досудового розслідування (ст.ст. 387, 381 КК 
України), таємниця листування, телефонних 
розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції 
(ст. 163 КК України), таємниці усиновлення 
(ст. 168 КК України). 

Проведений аналіз чинного КК України 
дає можливість стверджувати про достатній 
рівень кримінально-правового забезпечення 
охорони інформації з обмеженим доступом, 
проте вказує на відсутність системного під-
ходу у вирішенні питання захисту професій-
ної таємниці. Такий висновок ґрунтується, 
принаймні, на двох аргументах. По-перше, 
норми, якими визначаються підстави кримі-
нальної відповідальності за злочини у сфері 
обігу професійної таємниці, характеризу-
ються спільним родовим об’єктом – вста-
новлений законом порядок обігу інформації 
з обмеженим доступом. Проте, зазначення 
протиправні діяння містяться у різних роз-
ділах Особливої частини КК України, що не 
сприяє системності і узгодженості положень 
вітчизняного кримінального законодавства. 
По-друге, у чинному КК України належний 
захист отримали далеко не всі види профе-
сійних таємниць, зокрема, поза увагою зако-
нодавця залишилися нотаріальна таємниця, 
таємниця журналістських джерел тощо. Зви-
чайно, стрімкий розвиток суспільних відно-
син, у ході яких виникають нові професії і 
формуються професійні таємниці, може при-
звести до постійних, а головне шабльонових 
змін чинного законодавства, які не сприя-
тимуть гармонізації положень вітчизняного 
кримінального законодавства. У зв’язку з цим 
важливого значення для вирішення націо-
нальних кримінально-правових проблем може 
набути зарубіжний досвід їх розв’язання.

1 Деякі вітчизняні вчені відносять зазначені види інформації 
виключно до професійної таємниці, оскільки її формування відбу-
вається у процесі відповідної професійної діяльності [с.45]. Не запе-
речуючи проти такої точки зору, автор роботи свідомо використовує 
словосполучення «суміжна до професійної таємниця», обґрунтову-
ючи свою позицію ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», згідно якої таємною визнається інформація, яка містить 
державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового 
розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
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Дослідження норм кримінального законо-
давства зарубіжних країн підтверджує важли-
вість охорони інформації з обмеженим досту-
пом, у тому числі відомостей, що становлять 
зміст професійної таємниці. Практично кожна 
держава включає до власних кримінальних 
кодексів окремі норми, які безпосередньо сто-
суються кримінально-правової охорони про-
фесійної таємниці. Так, ст. 22613 КК Франції 
встановлює відповідальність за посягання на 
професійну таємницю, що полягає у розкритті 
інформації секретного характеру особою, яка 
в силу своєї професії, займаної посади або 
тимчасово виконуваних обов’язків володіє 
такою інформацією. Аналогічні приписи міс-
тять кримінальні кодекси Швейцарії, Швеції, 
Австрії, Іспанії, Польщі [2].

Кримінальне законодавство ФРН встанов-
лює відповідальність за порушення таємниці 
приватного життя, що полягає у незаконному 
розкритті чужої таємниці, особливо таємниці, 
що стосується приватного життя, виробничої 
або комерційної таємниці, яка була довірена 
або стала відомою особі у зв’язку з виконан-
ням професійних обов’язків. При цьому, до 
суб’єктів вчинення даного злочину німець-
кий законодавець відносить: лікаря, зубного 
або ветеринарного лікаря, провізора або 
співробітника іншої медичної професії, про-
фесійного психолога, адвоката, нотаріуса, 
бухгалтера-провізора, консультанта з подат-
кових питань, аудитора, консультанта з питань 
шлюбу, сім’ї, виховання, соціального робіт-
ника або соціального педагога, представників 
приватних страхових компаній, держслужбов-
ців, а також їх помічників і стажистів (§ 203 
КК ФРН «Порушення таємниці приватного 
життя»). Кримінальне законодавство Норвегії 
і Швейцарії до суб’єктів незаконного розголо-
шення професійної таємниці також відносить 
священників державної церкви та зареєстро-
ваних релігійних організацій (§ 144 КК Нор-
вегії «Злочини проти суспільного порядку і 
спокою», ст. 321 КК Швейцарії). 

Необхідність кримінально-правової охо-
рони професійної таємниці визнають не лише 
європейські, а й азійські країни. Так, тайське 
законодавство встановлює відповідальність 
за розголошення особистого секрету іншої 
людини особою, якій цей секрет став відо-
мими через виконання обов’язків компе-
тентної посадової особи або своєї професії 
як лікаря, фармацевта, аптекаря, акушерки, 
доглядальниці, священика, адвоката, юриста 

або аудитора, або асистента в таких професіях 
(ст. 323 КК Тайланда). Кримінальний кодекс 
Японії встановлює відповідальність за без-
причинну видачу чужої таємниці або її роз-
голошення лікарем, аптекарем, фармацевтом, 
акушеркою, адвокатом, захисником, нота-
ріусом або іншою особою, якщо вона стала 
відомою у зв’язку із здійсненням ними своєї 
професійної діяльності. Так само караються 
особи, які виконують релігійну або куль-
тову діяльність, у разі безпричинної видачі 
ними чужої таємниці, що стала їм відома  
у зв’язку із здійсненням своєї професійної 
діяльності. (ст.134 КК Японії «Розголошення 
таємниці») [2].

Досвід розвинутих країн світу у сфері 
кримінально-правової охорони професійної 
таємниці запровадили у своє законодавство 
й окремі країни пострадянського простору. 
Так, КК Латвії встановлює відповідальність 
за умисне розголошення чужої таємниці, вчи-
нене особою, якій такі відомості були дові-
рені або стали відомі у зв’язку із займаною 
посадою або родом занять (ст. 145 КК Латвії 
«Розголошення чужої таємниці). Аналогічні 
приписи містять кримінальні кодекси Литви, 
Естонії, Молдови, Казахстану. При цьому, КК 
Молдови та КК Казахстану кваліфікуючими 
ознаками визнає поширення такої інформації 
особою з використанням свого службового 
становища, а також у публічному виступі або 
в засобах масової інформації (ч. 3 ст. 177 КК 
Республіки Молдова «Порушення недотор-
канності приватного життя», ч. 2 ст. 142 КК 
Республіки Казахстан) [2].

Отже, спеціальні норми, які безпосередньо 
стосуються охорони та захисту професійної 
таємниці, присутні у кримінальних кодексах 
багатьох країн світу. При цьому, посягання на 
професійну таємницю визнається самостій-
ним складом злочину, безпосереднім об’єктом 
якого виступає встановлений законом порядок 
обігу такої інформації, а предметом – відо-
мості, що містять чужу таємницю. 

У переважній більшості країн об’єктивна 
сторона зазначеного злочину виступає у 
формі незаконного розголошення відомостей, 
що становлять чужу таємницю, хоча окремі 
держави також виділяють незаконне викорис-
тання (КК ФРН, КК Швеції, КК Австрії, КК 
Литви), збирання та зберігання такої інфор-
мації (КК Молдови, КК Грузії). Суб’єктивна 
сторона означених діянь характеризується 
виною у формі умислу, а окремі країни в кон-
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струкції складу злочину виділяють кваліфіку-
ючу ознаку – наявність корисливого мотиву 
(КК ФРН, КК Грузії). Коло суб’єктів вчинення 
злочинів у сфері обігу професійної таємниці у 
зарубіжних країнах також є доволі різноманіт-
ним, проте спільною ознакою є те, що ними 
можуть бути як службові, так і інші особи, 
які не перебувають на державній службі, але 
виконують відповідні професійні, посадові 
або трудові обов’язки. 

Висновки. Проведений аналіз вітчизня-
ного та зарубіжного законодавства підтвердив 
необхідність системного підходу у забезпе-
ченні кримінально-правової охорони інсти-
туту професійної таємниці в Україні. 

На сьогодні, в чинному КК України відсутня 
спеціальна норма, яка б встановлювала відпо-
відальність за порушення встановленого зако-
ном порядку обігу професійної таємниці, хоча 
умови для її створення об’єктивно існують. 

У зв’язку з цим вбачається доцільним 
виділити в окрему статтю Особливої час-

тини КК України самостійну групу зло-
чинів, що посягають на даний вид таєм-
ної інформації, назвавши її «Посягання на 
професійну таємницю». При цьому слід 
чітко окреслити форми об’єктивної сто-
рони такого злочину (незаконне розголо-
шення або використання відомостей, які 
становлять професійну таємницю) та коло 
суб’єктів вчинення протиправного діяння 
(особа, якій ці відомості були довірені або 
стали відомі у зв’язку з виконанням профе-
сійних або службових обов’язків). 

Спільний родовий (видовий) об’єкт зло-
чинів у сфері обігу інформації з обмеженим 
доступом, а також характер реальних і потен-
ційних загроз в інформаційній сфері зумовлю-
ють віднесення даного суспільно-небезпеч-
ного діяння, а також злочинів, передбачених 
ст.ст.328, 329, 330, 422 КК України, до злочи-
нів проти основ національної безпеки (Розділ І  
КК України), адже інформаційна безпека є 
важливою складовою національної безпеки. 
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РОЗДІЛ 6 
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; 

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Скуба Г. В.,
аспірант кафедри кримінального права і процесу 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ 

ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ ТА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

У статті здійснено аналіз сучасних можливостей техніко-криміналістичного забезпечення розслідування 
терористичних актів, вчинених із використанням вибухових пристроїв та вогнепальної зброї. Автором об-
ґрунтовано положення про те, що двоєдине поняття криміналістичного забезпечення виявлення й досудо-
вого розслідування як організаційно-функціональної системи щодо «створення умов постійної готовності» 
та «їхньої практичної реалізації» визначає необхідність системного аналізу і конкретизації розв’язуваних у 
цьому зв’язку завдань.
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В статье проведен анализ современных возможностей технико-криминалистического обеспечения рас-
следования террористических актов, совершенных с использованием взрывных устройств и огнестрель-
ного оружия. Автором обосновано положение о том, что двуединая понятие криминалистического обе-
спечения выявления и предварительного расследования как организационно-функциональной системы по 
«создание условий постоянной готовности» и «их практической реализации» определяет необходимость 
системного анализа и конкретизации решаемых в этой связи задач.

Ключевые слова: технико-криминалистическое обеспечение, террористический акт, взрывные устрой-
ства, огнестрельное оружие

The article analyzes the modern possibilities of technical and forensic provision of investigation of terrorist 
acts committed with the use of explosive devices and firearms. The author substantiates the position that the two-
fold concept of forensic provision of detection and pre-trial investigation as an organizational-functional system 
for „creating conditions for constant readiness” and „their practical implementation” determines the necessity of 
systematic analysis and specification of the tasks to be solved in this regard.
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На сучасному етапі для України, з огляду 
на значне поширення у світі терористичних 
актів, як ніколи раніше, є актуальною про-
блема забезпечення миру та міжнародної 
безпеки. Суспільна небезпечність цих злочи-
нів полягає в тому, що навіть одиничні акти 
можуть завдати серйозної шкоди життю і 
здоров’ю населення, значних матеріальних 
збитків, такого роду злочинними діями запо-
діюється і морально-політична шкода.

Також, події в східних регіонах України 
засвідчили різке збільшення загрози теро-
ризму та вимагають впровадження якісно 

нових методів виявлення, попередження і 
протидії активізації діяльності терористич-
них організацій та вжиття жорстких заходів з 
метою виявлення та ефективного блокування 
каналів фінансової підтримки такої діяль-
ності. 

В цьому контексті, належне криміналіс-
тичне забезпечення виявлення й розкриття 
актів тероризму, зокрема, розробка техніко-
криміналістичних, тактичних й методичних 
рекомендацій з виявлення, розкриття й досу-
дового розслідування терактів, здійснених із 
застосуванням вибухових пристроїв, вогне-
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пальної зброї, інших видів зброї, зокрема біо-
логічної, радіаційної, хімічної є надзвичайно 
актуальним та потребує об’єднання зусиль 
вчених різних спеціальностей.

Метою статті є аналіз сучасних можливос-
тей техніко-криміналістичного забезпечення 
розслідування терористичних актів, вчине-
них із використанням вибухових пристроїв та 
вогнепальної зброї. Двоєдине поняття кримі-
налістичного забезпечення виявлення й досу-
дового розслідування як організаційно-функ-
ціональної системи щодо «створення умов 
постійної готовності" та «їхньої практичної 
реалізації" визначає необхідність системного 
аналізу і конкретизації розв’язуваних у цьому 
зв’язку завдань.

Виклад основного матеріалу. На сучас-
ному етапі розвитку криміналістики тех-
ніко-криміналістичний напрям пов’язаний 
із розробленням і впровадженням новітніх 
науково-технічних засобів, криміналістич-
них прийомів, інформаційних технологій та 
виступає важливим напрямом криміналістич-
ного забезпечення діяльності правоохоронних 
органів у протидії терористичній діяльності.

Наукова думка останніх десятиліть усе 
частіше приводить дослідників до необхід-
ності інтеграції наук. Процес інтеграції наук 
при дослідженні проблеми протидії теро-
ризму викликаний необхідністю вирішення 
пограничного завдання стосовно системного 
об’єкта. 

Одним із основних завдань вітчизняної 
криміналістики є розробка техніко-криміна-
лістичних, тактичних й методичних рекомен-
дацій з виявлення, розкриття й досудового 
розслідування терактів, здійснених із засто-
суванням вибухових пристроїв, вогнепальної 
зброї, інших видів зброї, зокрема біологічної, 
радіаційної, хімічної. Таким чином, належне 
криміналістичне забезпечення виявлення й 
розкриття актів тероризму є надзвичайно 
актуальною, потребуючого об’єднання зусиль 
вчених різних спеціальностей проблемою. 
Двоєдине поняття криміналістичного забезпе-
чення виявлення й досудового розслідування 
терористичних актів як організаційно-функ-
ціональної системи щодо «створення умов 
постійної готовності» та «їхньої практичної 
реалізації» визначає необхідність системного 
аналізу і конкретизації розв’язуваних у цьому 
зв’язку завдань. 

В умовах науково-технічного розвитку 
спостерігається активний процес розробки 

нових та удосконалення існуючих техніко-
криміналістичних засобів, методів і прийо-
мів дослідження джерел інформації, що може 
мати доказове значення для кримінального 
провадження за фактом вчинення чи під-
готовки до вчинення терористичного акту. 
Науковець, фахівець в галузі дослідження 
вибухових пристроїв Т.М. Бульба підкреслює, 
що це свого роду протистояння, протиборство 
із злочинцями, які створюють все нові і нові 
конструкції саморобних вибухових пристроїв, 
а також тактичні прийоми вчинення злочинів, 
що змушує спеціальні підрозділи правоохо-
ронних органів розробляти і постійно вдоско-
налювати спеціальні вибухотехнічні засоби, 
методи і тактичні прийоми пошуку, знешко-
дження і дослідження саморобних вибухових 
пристроїв [1, с. 9]. 

На сучасному етапі у напрямі використання 
сучасних науково-технічних засобів спостері-
гаються дві тенденції: перша пов’язана з їх 
своєчасним та кваліфікованим використан-
ням, що підвищує якість досудового розсліду-
вання, а друга – з низьким рівнем теоретичних 
знань та практичних навичок користувачів 
щодо володіння технічними засобами, а отже, 
характеризується і відсутністю належного 
результату. Це свідчить про те, що ефек-
тивність техніко-криміналістичних засобів 
забезпечується не тільки їх технічною довер-
шеністю, але й правильним та своєчасним 
їх застосуванням. Отже, дослідження потре-
бує саме практичний аспект використання 
засобів криміналістичної техніки [2, с. 91].  
Дійсно, результативність слідчих (розшу-
кових) дій залежить від багатьох факторів 
об’єктивного та суб’єктивного характеру, 
зокрема, професійних здібностей слідчого 
та залученого ним спеціаліста, своєчасності 
проведення процесуальної дії, погодних умов, 
застосованих техніко-криміналістичних засо-
бів та прийомів їх застосування тощо. Слід-
чий в разі складання протоколу огляду місця 
події, пов’язаної з терористичним актом, 
слідчого експерименту, пред’явлення для 
впізнання, допиту, обшуку та інших слідчих 
(розшукових) дій не завжди може звернути 
увагу на обставини, котрі спочатку здаються 
малозначимими, проте в подальшому, зафік-
совані з використанням фотозйомки чи віде-
озапису, можуть стати суттєвими при аналізі 
події злочину. Застосування багатьох техніко-
криміналістичних засобів прискорює фікса-
цію обстановки, а сучасна пошукова техніка 
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скорочує час відшукання речових доказів і 
слідів, пов’язаних з терористичним актом. 
Техніко-криміналістичні засоби можуть зна-
йти широке застосування і при проведенні 
негласних слідчих (розшукових) дій, окремих 
оперативно-розшукових заходів. 

Цільове призначення техніко-криміналіс-
тичних засобів полягає у забезпеченні мак-
симальної ефективності передбачених КПК 
України слідчих (розшукових) та негласних 
слідчих (розшукових) дій, криміналістичних 
досліджень речових доказів. Така ефектив-
ність досягається шляхом застосування різно-
манітних приладів, апаратури, інструментів, 
спеціальних довідників, технічних прийомів, 
способів, методик для виявлення, фіксації, 
вилучення слідів та інших речових доказів, 
які мають значення для досудового розсліду-
вання терористичних актів. Проте, необхідно 
зазначити, що важливою умовою застосу-
вання технічних засобів є те, що виявлені й 
вилучені за їх допомогою предмети повинні 
залишатися в практично незмінному вигляді, 
щоб не впливати на вірогідність подальших 
експертних досліджень [3, с. 43].

Ведучи мову про розробку і впровадження 
науково-технічних засобів в діяльність з роз-
слідування злочинів, пов’язаних із вибухами, 
М.В. Кобець зазначає, що в одних випадках 
зв’язки криміналістичних досліджень з існу-
ючими науковими знаннями безпосередні, 
якщо наукові положення використовуються 
для криміналістичних досліджень без відпо-
відного доопрацювання або переопрацювання 
(наприклад, наукові положення про теорію і 
практику вибуху, властивості вибухових речо-
вин і засобів вибуху, способи поводження з 
ними і характер протікання процесу вибуху). 
В інших випадках ці зв’язки опосередковані, 
коли наукові положення перетворюються і на 
їх основі розробляються спеціальні методи, 
прийоми та засоби виявлення, фіксації, вилу-
чення, зберігання і дослідження матеріальних 
носіїв інформації про обставини вибуху та 
інші обставини, пов’язані з ним [4, с. 87].

У спеціальній літературі пропонуються 
різні класифікації техніко-криміналістичних 
засобів за їх цільовим призначенням. На нашу 
думку, техніко-криміналістичні засоби, які 
використовуються під час досудового розслі-
дування терористичних актів можна виокре-
мити у такі групи: засоби виявлення слідів 
вчинення терористичних актів та предметів – 
речових доказів; засоби фіксації слідів і отри-

маної при розслідуванні терористичних актів 
криміналістичної інформації; засоби закрі-
плення й вилучення слідів терористичних 
актів та речових доказів; засоби, що викорис-
товуються для експертного дослідження кри-
міналістичних об’єктів; засоби криміналіс-
тичного обліку, розшуку терористів; засоби 
забезпечення безпеки співробітників правоо-
хоронних органів під час проведення слідчих 
(розшукових) дій; засоби, що використову-
ються для попередження терористичних актів 
і фіксування терористів на місці злочину. Така 
класифікація має не лише теоретичне, а й неа-
бияке практичне значення, оскільки дає змогу 
слідчому, оперативному працівнику отримати 
чітку уяву про наявні техніко-криміналістичні 
засоби та їх можливості. 

З метою виявлення й збирання вибухових 
речовин або їх залишків може бути викорис-
таним обладнання спеціалізованої слідчої 
валізи для експерта-вибухотехніка та комп-
лект експрес-аналізу вибухових речовин і 
порохів, а також газові аналізатори, які реа-
гують на молекули вибухових речовин у пові-
трі. З цією метою вітчизняними розробни-
ками запропоновані такі спеціалізовані валізи 
для огляду місця вибуху як слідча валіза 
«ВК-5», набори для виявлення, зберігання і 
транспортування речових доказів за фактом 
вибуху «ВК-8», набори для пошуку, збирання 
й консервації запахових слідів «ВО-1», для 
роботи з мікрооб’єктами – спеціальний набір 
«Молекула» тощо [5, с. 44]. Для виявлення та 
вилучення уламків корпусу вибухового при-
строю криміналістами розроблено комплект 
«Хрест». Для пошуку прихованих вибухо-
вих пристроїв, пошуку таких пристроїв чи їх 
фрагментів на місцевості зокрема й осколків 
вибухового пристрою після вибуху, застосо-
вують більше потужні пристрої, що мають 
магнітні рамки, телескопічні штанги й зву-
кові та дисплейні індикатори. Природно, що 
за своїми розмірами та технічними характе-
ристиками ці металодетектори відрізняються 
від портативних, але їх використання дає 
змогу оглянути більші площі, за коротший 
час і виявити вибухові пристрої чи їх фраг-
менти, що мають невеликі розміри та при-
ховані від прямого спостереження. Інколи 
такі пристрої називають ґрунтовими метало-
детекторами, найбільше розповсюдженими 
з яких у вітчизняній практиці є: «ИМП», 
«Стерх-Мастер-7234», «МО-2» та ін. [5, с. 48].  
Широкий модельний ряд сучасної пошукової 
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техніки дає можливість застосовувати різно-
манітні металодетектори залежно від умов 
огляду та особливостей вибухонебезпеч-
них об’єктів. Розповсюдженими у сучасній 
вітчизняній практиці пристроями такого при-
значення є прилади «Гамма», «MINISCAN», 
АКА-7202М, «Корнет-7250», «Уніскан-7215», 
«СТЕРХ-72АР», «PD 140R», МО-1, «Титан» 
та інші, кількість і модифікації та можливості 
яких з року в рік збільшуються. Для вияв-
лення парів вибухової речовини розроблено 
переносний газовий аналізатор «Ехо-М», 
призначенням якого є експрес-виміри мікро-
кількостей вибухових речовин. Такий прилад 
застосовують при пошуку, перевірці та обсте-
женні зони виявлення вибухових речовин й 
вибухових пристроїв, а також експрес-аналізі 
парів після несанкціонованого застосування 
вибухових пристроїв. 

Фахівці радять особливу увагу звертати 
на окремі особливості в обстановці на місці 
події, які можуть вказувати на наявність 
замаскованих і таких, що не спрацювали 
вибухових пристроїв. Особливу небезпеку 
для групи, яка працює на місці події, несуть 
саморобні вибухові пристрої конструкція і 
спосіб закладення яких можуть бути доволі 
неочікуваними. Небезпеку можуть нести купи 
сміття, дитячі іграшки, пластикові чи мета-
леві каністри, валізи, сплутані дроти, окремо 
розташовані чи купою складені на узбіччі 
дороги камені, покинутий транспортний засіб 
чи його окремі деталі, трупи людей або тва-
рин, під які можуть бути закладені вибухові 
пристрої, побутові речі тощо [6, с. 16-19].

З метою створення безпечних умов роботи 
поблизу вибухонебезпечних предметів засто-
совують спеціальні пристрої захисту від 
вибуху. Зарубіжними й вітчизняними розроб-
никами запропоновані різноманітні модифі-
кації таких засобів. Наприклад, локалізатори 
вибуху «Фонтан 1М, 2М, 3М» мають вигляд 
переносних багатокамерних контейнерів, що 
заповнені спеціальною емульсією – газорі-
динним диспергентом, за контуром яких вста-
новлено протиосколочний екран на основі 
арамідних волокон. Для руйнування вибу-
хових пристроїв невідомої конструкції або 
таких, що не можуть бути вилучені з причини 
реальної загрози вибуху, розроблено низку 
спеціальних пристроїв, заснованих на вико-
ристанні різного виду руйнуючого впливу. 

На сучасному етапі, для руйнування з 
відстані до декількох метрів вибухових при-

строїв та інших вибухонебезпечних об’єктів, 
що не мають корпусу або в дерев’яних, пласт-
масових чи картонних корпусах, які є харак-
терними для виготовлення саморобних вибу-
хових пристроїв, використовують порохові 
ствольні гідродинамічні пристрої – гідроди-
намічні руйнівники [7, с. 46].

Акцентуємо нашу увагу на необхідності 
розробки і впровадження в практичну діяль-
ність правоохоронних органів, які здійснюють 
досудове розслідування терористичних актів, 
цільових техніко-криміналістичних засобів. 
Такий інтерес пояснюється тим, що в умо-
вах науково-технічного прогресу, з огляду на 
істотне зростання технічної підготовки окре-
мих громадян, полегшилось виготовлення так 
названими «умільцями» на виробництві або у 
підпільних майстернях чи й в домашніх умо-
вах зброї, вибухових пристроїв у великій кіль-
кості та високої якості, їх нових різновидів і 
модифікацій. Вітчизняний і зарубіжний досвід 
роботи правоохоронних органів вказує на те, 
що найбільша кількість терористичних актів 
вчиняється сьогодні з використанням вибухо-
вих пристроїв, до того ж злочинці постійно 
удосконалюють конструктивні особливості 
вибухових пристроїв, змінюють склад вибу-
хових речовин, збільшуючи їх потужність. 

Знання характерних і особливих слідів 
застосування вибухових пристроїв та інфор-
мації, яка міститься в таких слідах, а також 
способів її отримання дає змогу ефективно 
використовувати отримані дані в досудовому 
розслідуванні терористичних актів, вчине-
них із застосуванням вибухових пристроїв. 
Фахівці в галузі вибухотехніки вважають, 
що такі сліди можна розділити на п’ять груп, 
зокрема: сліди виготовлення вибухового при-
строю; сліди транспортування вибухового 
пристрою на об’єкт мінування; сліди, утво-
рені в результаті встановлення вибухового 
пристрою на об’єкті мінування, в тому числі і 
сліди маскування; сліди, утворені під час від-
ходу з об’єкта мінування (включаючи і сліди 
приховування злочину); сліди вибуху вибу-
хового пристрою. При цьому слід підкрес-
лити, що ретельного вивчення і докладного 
опису вимагають ознаки, що відносяться до 
принципу дії вибухового пристрою, його кон-
структивних особливостей, матеріалів, з яких 
виготовлено вражаючі елементи [8, с. 27-28].  
Трапляються випадки застосування під час 
терористичного акту іншого (дублюючого) 
вибухового пристрою, який закладають неда-
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леко від першого і який призначений для зни-
щення членів слідчої групи та інших осіб, 
серед яких можуть бути керівники урядових 
чи правоохоронних структур, які прибудуть 
до місця вчинення терористичного акту. 

Огляд місця вибуху чи місця виявлення 
об’єктів вибухотехнічного походження вима-
гає проведення певних організаційних захо-
дів і має характерні особливості в його під-
готовці, залученні учасників для проведення 
слідчої (розшукової) дії, виявленні, фіксації й 
вилученні речових доказів, що відрізняє його 
від будь-якого іншого місця події. Головним 
чином це пов’язане з тим, що різноманітність 
вибухових пристроїв та їх елементів, які вико-
ристовують з протиправною метою, зумовлює 
потребу залучення до огляду спеціалістів в 
галузі вибухової справи. До того ж, одним з 
головних завдань їх участі в огляді є забезпе-
чення безпеки роботи всіх учасників огляду 
місця події. 

Повнота проведення огляду, інформа-
тивність виявлених і зафіксованих слідів та 
вилучених об’єктів перебувають в прямій 
залежності від знань учасниками огляду і 
насамперед слідчим, прокурором основних 
ознак відображення вибуху в слідах і осо-
бливостей виявлення та фіксації таких слі-
дів. Порядок і якість роботи багато в чому 
визначаються проведенням в процесі огляду 
попереднього дослідження обстановки спе-
ціалістом, спрямованого на встановлення епі-
центру і природи вибуху. Від уміло проведе-
ного огляду місця вибуху у вирішальній мірі 
може залежати успішність усього досудового 
розслідування у кримінальному провадженні.

Проблема пошуку вибухових речовин, 
вибухових пристроїв є доволі серйозною. 
Ситуація ускладнюється тим, що вирішувати 
завдання їх пошуку доводиться за різноманіт-
них умов: погодно-кліматичних, ландшаф-
тно-територіальних і навіть за протидії зло-
чинцям. Проте існують реальні передумови 
для вирішення завдання пошуку вибухових 
речовин і вибухових пристроїв за прямими та 
побічними ознаками із використанням цілого 
ряду технічних засобів, технологій і методів 
[9, с. 114-118]. 

Зброя чи інші пристрої вибухової дії 
мають низку вигідних якостей, які сприяють 
підготовці, здійсненню і приховуванню зло-
чинів терористичної спрямованості. З одного 
боку ці якості мають вираз у природі самого 
вибуху (значна руйнівна дія), з іншого – 

широкий арсенал і значне різноманіття вибу-
хових пристроїв створює можливість реалі-
зовувати самий широкий спектр злочинних 
задумів терористів. В першу чергу до таких 
вигідних якостей вибуху відноситься значна 
за просторовим виразом зона ураження. Зона 
ураження внаслідок вибуху визначається кон-
струкцією вибухового пристрою і може мати 
кутову або направлену зону ураження. Зона 
дії вибуху дозволяє ефективно поражати або 
руйнувати як динамічні (такі, що рухаються), 
так і статичні (нерухомі) об’єкти (люди, тран-
спорт, будівлі, комунікації та ін.), а також здій-
снювати руйнування на значній площі. Окрім 
того, вибухом можуть бути уражені об’єкти, 
які перебувають за різними перешкодами 
в зоні дії ударної хвилі й розльоту уламків.  
В результаті вибуху реалізується швидкий 
ефект ураження, знищення або руйнування 
об’єкта злочинного посягання. Вчинення теро-
ристичного акту може здійснюватися із засто-
суванням вибуху за короткий проміжок часу, 
чим досягається, з одного боку, раптовість і 
швидкість дії на місці події, з іншого – при-
голомшливий ефект, якій підкреслює зухва-
лість й демонстративність злочинних намірів. 
До вигідних, з точки зору терористів, якостей 
вибуху відноситься його своєчасна реалізація. 
Вибухові пристрої найчастіше використову-
ють як боєприпаси «очікувального" режиму. 
Попередній вибір вигідної за місцем вибуху 
ділянки місцевості або об’єкта й своєчасна 
установка й маскування вибухового пристрою 
з метою вчинення терористичного акту дають 
можливість: замінувати об’єкт до прибуття 
на нього охорони, яка супроводжує важливих 
осіб, забезпечує суспільно-політичну акцію 
та інші заходи; підготовити не одне, а декілька 
місць для установки вибухового пристрою на 
найбільш ймовірних маршрутах руху об’єкта 
ураження. Керування вибухом на відстані за 
умов візуального контакту з об’єктом ура-
ження надає можливість здійснити вибух дис-
танційно. Візуальний контакт з застосуванням 
оптичних засобів спостереження з об’єктом 
ураження може досягати за дальністю декіль-
кох кілометрів, що забезпечує прихованість 
дій виконавців терористичного акту. Подача 
сигналу на вибух в таких випадках зазвичай 
забезпечується радіомережею з високим рів-
нем шумової захищеності й дальності при-
йому радіосигналу. Без візуального контакту 
з об’єктом ураження злочинцями можуть 
бути використані різноманітні канали зв’язку 
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(по телефону, сигналами спостерігачів,  
із застосуванням каналів суспільного теле-
мовлення у режимі прямої трансляції тощо) 
[10, с. 180-181]. 

Діяльність спеціаліста-вибухотехніка під 
час огляду місця події полягає перш за все 
в тому, що він сприяє слідчому у вивченні й 
усвідомленні всієї зібраної інформації щодо 
встановленого або ймовірного способу й 
механізму події, яка відбулася, аналізі матері-
альної обстановки місця вибуху. На підставі 
цієї інформації та відомих обставин, які вини-
кають в аналогічних ситуаціях, спеціаліст 
може висунути припущення щодо можливих 
місць знаходження інших об’єктів, що мають 
значення для встановлення фактичних даних 
про терористичний акт, і на цій основі він 
висуває і разом і слідчим перевіряє пошукові 
версії щодо знаходження речових доказів в 
тому або іншому місці. Отже, оцінюючи отри-
ману інформацію, спеціаліст може підказати 
слідчому, що і де та з використанням яких 
технічних засобів шукати. Потім спеціаліст 
допомагає слідчому у фіксації, описуванні 
й пакуванні виявлених об’єктів, якщо вони 
вилучатимуться з місця події.

Вирішуючи питання щодо проведення 
огляду місця події, пов’язаного з терористич-
ним актом, визначають, які техніко-криміна-
лістичні засоби є необхідними для проведення 
даної слідчої (розшукової) дії. Окрім уніфіко-
ваної слідчої валізи, фото- та відеоапаратури, 
засобів зв’язку при огляді місця вибуху, зазви-
чай, використовують такі технічні засоби: 
спеціальну вибухотехнічну валізу; магніти 
та металошукачі для виявлення і вилучення 
металевих деталей і уламків вибухового при-
строю; сито для просіювання ґрунту з метою 
виявлення та вилучення дрібних уламків та 
предметів; прилади для забору проб газопо-
вітряної суміші вибуху; портативну рентге-
нівську апаратуру, що використовується для 
пошуку уламків в перешкодах, одязі, взутті 
тощо; портативний пилосос, який обладна-
ний спеціальними фільтрами, придатними 
для пошуку пиловидних часток вибухової 
речовини, що знаходяться в місці вибуху; 
спеціальний комплект технічних засобів для 
проведення експрес-аналізу продуктів вибуху, 
що застосовують з метою виявлення на місці 
події залишків використаної вибухової речо-
вини [11, c. 101]. Спеціаліст-вибухотехнік за 
допомогою різноманітних газових аналізато-
рів може встановити тип вибухової речовини, 

застосування рентгеноскопії дає змогу дослі-
дити в різних площинах предмет з детальною 
розшифровкою його внутрішніх елементів. 

Ще одним важливим напрямом роботи 
спеціалістів-вибухотехніків є виконання спе-
ціальних вибухотехнічних робіт, виконання 
яких пов’язане з зменшенням ризику загибелі 
або травмування населення і співробітників 
правоохоронних органів. Зменшення ризику 
передбачає здійснення сукупності заходів із 
забезпечення безпеки, яка передбачає опти-
мальний вибір спеціального обладнання, 
дотримання послідовності робіт, ефективний 
контроль, відповідну спеціальну підготовку 
вибухотехніків, ефективне застосування інди-
відуальних і колективних засобів захисту 
від вибуху і спеціального одягу. Залежно від 
обстановки, яка склалася на час отримання 
повідомлення про терористичний акт, є різні 
сценарії та етапи дії слідчо-оперативної групи, 
які потребують швидкого прийняття рішень і 
всебічного забезпечення їх виконання (під-
готовка засобів для локалізації вибуху, вибір 
маршруту, супроводження транспорту для 
вивозу вибухового пристрою на полігон тощо. 
Якщо є можливість знешкодити вибухонебез-
печний предмет на місці виявлення або після 
його транспортування у безпечне місце, кон-
структивні елементи вибухового пристрою, 
вибухову речовину та інші частини вибухо-
вого пристрою окремо пакують в спеціальні 
контейнери і направляють на дослідження із 
дотриманням правил транспортування небез-
печних вантажів [12, с. 91-92]. Якщо ж вибу-
ховий пристрій не підлягає транспортуванню, 
здійснюють знищення даного об’єкту безпо-
середньо на місці події. Перед знищенням 
необхідно здійснити фіксацію вибухового 
пристрою, його особливостей, розмірів; здій-
снити вузлові і детальні фотознімки, відеоза-
пис. У випадках небезпеки повторного вибуху 
всі учасники огляду місця події повинні бути 
віддалені на безпечну відстань, радіус якої 
визначається спеціалістами в галузі вибухо-
техніки. Тому грамотна організація огляду 
місця події, з точки зору визначення рівня без-
пеки для учасників процесуальної дії й інших 
осіб, також входить до компетенції спеціа-
ліста-вибухотехніка.

На місці події при переході на полігонні 
умови фахівці-вибухотехніки вирішують такі 
завдання: на основі рекогносцировки місця 
виявлення вибухового пристрою та первин-
ного обстеження його габаритних та кон-
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структивних параметрів оцінюють ступінь 
небезпеки вибуху і його наслідків, встановлю-
ють зони евакуації людей з приміщень та на 
відкритій місцевості; надають рекомендації з 
безпечної відстані знаходження транспортних 
засобів і спеціального обладнання, підготовці 
засобів локалізації вибухового пристрою; 
визначають необхідність й тривалість від-
ключення газо -, водо - та електропостачання 
на об’єктах; детально вивчають конструкцію 
вибухового пристрою із застосуванням тех-
нічних засобів дослідження; забезпечують 
локалізацію вибухового пристрою для зни-
ження фугасної дії вибуху; на підставі пока-
зань очевидців, свідків, аналізу конструктив-
них параметрів вибухового пристрою, оцінки 
наслідків ймовірного вибуху приймають 
рішення щодо способу знешкодження вибухо-
вого пристрою. 

Під час прибуття на місце події спеціаліс-
тами встановлюється радіоблокатор, здійсню-
ється оцінка зовнішніх ознак підозрюваного 
об’єкта. Виходячи із габаритів предмету, спе-
ціалісти здійснюють попередню оцінку маси 
вибухової речовини, яка в ньому знаходиться, 
визначають дальність безпечного знаходження 
людей і транспорту, а також оцінюють ймо-
вірні наслідки спрацювання виявленого вибу-
хового пристрою. Залежно від розташування 
підозрілого вибухонебезпечного об’єкта здій-
снюють розрахунки характеру впливу (бри-
зантна дія, ударна хвиля, ураження уламками) 
на людей, будівельні конструкції, пожежноне-
безпечні об’єкти і комунікації [13, с. 207-208 ].

Внаслідок здійснення вибуху залишається 
мінімум придатних для ідентифікації зло-
чинця слідів у порівнянні з іншими способами 
впливу на об’єкт ураження. В таких випадках 
практично відбувається руйнування будь-якого 
вибухового пристрою або має місце значна 
деформація всіх елементів його конструкції. 
Внаслідок сильного температурного впливу 
й високого тиску продуктів вибуху знищу-
ються сліди біологічного походження (сліди 
рук, кров, волосся тощо) на корпусі та деталях 
вибухового пристрою. Вибух значної потуж-
ності викликає сильне руйнування елементів 
конструкції як підривача, так і корпусу вибухо-
вого пристрою, значне розкидування фрагмен-
тів і часткове їх згоряння, що може призвести 
до знищення слідів виготовлення, установки й 
маскування вибухового пристрою.

На підготовчому етапі проведення огляду 
місця події з виявлення значної кількості 

вибухової речовини та вибухового пристрою 
необхідно вирішувати такі завдання: визна-
чити необхідну кількість спеціалістів для 
проведення такого обсягу спеціальних вибу-
хотехнічних робіт; розрахувати види і кіль-
кість технічного обладнання для виконання 
всього обсягу вибухотехнічних робіт тощо 
[14, с. 117].

Своєчасне виявлення, фіксація і дослі-
дження матеріальних й ідеальних слідів 
вибуху дає можливість отримати інформацію 
про застосований штатний чи саморобний 
вибуховий пристрій, його окремі характерис-
тики, способи підриву; встановити вид вико-
ристаної вибухової речовини в її тротиловому 
еквіваленті, місцезнаходження вибухового 
пристрою під час вибуху, наявність у зло-
чинця-терориста професійних навичок і т. ін. 
За умови детального дослідження вибухового 
пристрою можна отримати вичерпну інфор-
мацію про принцип його дії, можливості його 
знешкодження на місці виявлення, транспор-
тування, можливі наслідки вибуху, мету вста-
новлення та особу, яка виготовила чи встано-
вила вибуховий пристрій. Звертається увага 
на необхідність традиційних криміналістич-
них досліджень, за допомогою яких можна 
виявити сліди папілярних узорів та інших 
ідентифікуючих слідів особи, яка виготовила 
чи встановила саморобний вибуховий при-
стрій. Приділяється увага різного роду слідам, 
що можуть знаходитись як на вибуховому 
пристрої, на місці його встановлення, так і 
на особі, що його виготовила чи встановила. 
Вивчення слідів дозволить встановити меха-
нізм підготовки і вчинення злочину, отри-
мати інформацію про особу злочинця, місце 
виготовлення або придбання вибухового при-
строю, спосіб його перевезення на місце події 
і т.ін.

З вище наведеного можна зробити висно-
вки, що необхідний всебічний, комплексний 
підхід до вирішення проблем широкого й 
ефективного використання спеціальних знань 
і науково-технічних засобів для того, щоб на 
основі вивчення перспектив розвитку науки й 
техніки, потреб практики розкриття й розслі-
дування злочинів, вчинених із використанням 
вибухових пристроїв та вогнепальної зброї, 
узагальнення існуючого досвіду та дослі-
дження сучасних можливостей, розробити 
методологічні основи техніко-криміналістич-
ного забезпечення розкриття й розслідування 
злочинів, вчинених із використанням вибу-
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хових пристроїв та вогнепальної зброї; виро-
бити конкретні пропозиції й рекомендації з 
поліпшення використання досягнень науково-
технічного прогресу; обґрунтувати пропозиції 
щодо вдосконалення правового регулювання 

використання науково-технічних засобів; роз-
робити комплекс заходів різного характеру, 
спрямованих на вдосконалення застосування 
досягнень науки й техніки при розкритті й 
розслідуванні аналізованих злочинів.
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