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Постановка проблеми 
Значна частина дискусійних тенденцій у 

вітчизняній юридичній науці та політологіч-
ній думці пов’язана з деформацією правової 
свідомості як громадянина, так і суспільства 
в цілому. «Революції гідності», яка призвела 
до формування нової, демократичної за на-
повненням правосвідомості, сприяли струк-

турні політичні зміни. Суспільствам, які зна-
ходяться у процесі політичного транзиту, 
завжди притаманні кризові явища. Саме 
тому питання щодо зміни та формування 
правосвідомості українців у процесі транс-
формації політичної системи викликають за-
цікавленість науковців та дослідників.

Аналіз наукового доробку
Проблематиці, пов’язаній зі змістовним 

визначенням категорій: політичного тран-
зиту, правосвідомості та правовогонігіліз-
му, який є деформованою формою право-
свідомості на певному історичному етапі 
розвитку суспільства, присвячено значну 
кількість публікацій. Це, зокрема, наукові 
праці таких дослідників, як: З. Бзежинсько-
го, Т. Бельської, Л.Бунецького, Г. Зеленько, 
П. Жебровського, Ю. Тодики, О.Ушакова, 
М. Рудича та ін.

Мета статті
З’ясувати причини виникнення право-

вого нігілізму як певної форми правосвідо-
мості українського суспільства, що перебу-
ває в стадії політичного транзиту.

Виклад основного матеріалу
Зміна ціннісних орієнтацій у свідомос-

ті українців відбувається паралельно із за-
вершенням періоду політичного транзиту в 
українській державі, який тривалий час зна-
ходився у статичному стані, і лише за остан-

У статті з’ясовані причини виник-
нення правового нігілізму як певної форми 
правосвідомості українського суспільства, що 
перебуває в стадії політичного транзиту. За-
значено, що головним джерелом появи право-
вого нігілізму є кризовий стан політичної 
системи України та, відповідно, однієї з її 
складових – правової підсистеми. Доведено, 
що розв’язання проблеми правового нігілізму, 
тісно пов’язане з подоланням політичної 
дестабілізації в Україні на сучасному етапі. 
Вказано про вплив «Революції гідності» на 
формування правосвідомості українців. За-
значено, що революційні події посприяли фор-
муванню оновленого українського суспільства, 
а громадськість стала запорукою зароджен-
ня суспільних змін, що позбавили Україну від 
ідеології інформаційного тоталітаризму та 
забезпечили масовий організований протест 
найактивніших суспільних верств наприкінці 
2013 р.

Ключові слова: правосвідомість, правовий нігі-
лізм, політична система, правова система, «Револю-
ція гідності», громадянське суспільство.
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ні два роки маємо надію, що перейде до де-
мократії. Свідченням зазначеному є участь 
широких верств суспільства у політичному 
житті з активним проявом глибокого патрі-
отизму, що є ознакою громадянського сус-
пільства. В ідеалі громадянське суспільство 
створює проміжний рівень управління між 
індивідуумом та державою, здатне вирішу-
вати конфлікти та впливати на поведінку 
громадян, не вдаючись до механізмів сус-
пільного примусу. Така ситуація є надзви-
чайно важливою для України, враховуючи 
трагічні події, які відбуваються на сході на-
шої держави. Для подальшого з’ясування 
наукової проблематики зазначимо про ети-
мологічний зміст понять «транзитивність», 
«політичний транзит». Поняття – «транзи-
тивність» є похідним від латин. понять – trans 
(через, за, з того боку), transitus (um) – про-
хід, проходження,transeo, transii, transpire 
(iv) – (переходити, проходити). Також по-
ходить від англ., як: transit – а) транзит б) 
проходження через; transitive – (перехід-
ний), transitional (проміжний) transitory (ми-
наючий) період [2, c. 49]. У контексті цього 
категорію «політичний транзит»,варто роз-
глядати як засадничу характеристику стану 
перехідного суспільства, його основних під-
систем зодного до іншого у новий якісний 
стан. Зазначимо, що політичний транзит 
може охоплювати всі типи перехідних ста-
нів політичних систем з точки зору суттєвої 
зміни їх характеру: не тільки від авторита-
ризму до демократії, але й навпаки.
Події Євромайдану 2013-2014рр., зумо-

вили трансформаційні процеси і на думку 
багатьох науковців, правників, політиків та 
політтехнологів, призвели до ситуації «фор-
мування демократичної консолідації». Ця 
фаза демократичної консолідації настає тоді, 
коли основні політичні актори досягають 
згоди щодо політичних «правил гри» [3].Як 
зазначає Г. Зеленько, перехід до демократії 
закінчується демократичною консолідаці-
єю, коли в межах перехідного режиму демо-
кратичні поведінкові зразки переходять у 
стабільні структури, а доступ політичних 
акторів до процесів прийняття політич-
них рішень відбувається в межах легітим-
них процедур, що визначаються основними 
політичними акторами» [3]. Наукову точку 

зору дослідниці варто репрезентувати до су-
часної політичної ситуації, яка існує в укра-
їнській державі. Цікавою є її думка про те, 
що після стану демократичної консолідації 
соціально-політичні групи, які добивалися 
вказаної мети, іноді втрачають основні мо-
тиви подальшої активності. Першочергови-
ми виявляються власні інтереси, пов’язані 
з елементами виживання. Суспільно-полі-
тичні зміни супроводжуються, як правило, 
погіршенням економічної ситуації, що при-
зводить до значного зниження рівня життя, 
а іноді і до тотального зубожіння. За таких 
обставин політичні об’єднання монополізу-
ють функції артикуляції та агрегації суспіль-
них інтересів і поступово знешкоджують 
політичного конкурента у вигляді грома-
дянського суспільства [3]. Як вдало підкрес-
лює Г.Зеленько, громадянське суспільство 
розпадається на окремі сегменти і зорга-
нізується на основі інших, зазвичай вкрай 
диференційованих інтересів. Соціальні кон-
флікти та розколи поглиблюються за раху-
нок виникнення та активізації, так званих, 
структур домінування та політичної геге-
монії. У більшості випадків, такі структури 
формуються економічно привілейованими 
прошарками, які лобіюють у державних 
органах власні інтереси. В Україні підтвер-
дженням зазначеному є стан сучасних сус-
пільно-політичних реалій.
Крізь призму саме такої спрямованос-

ті зазначимо, що формування правосвідо-
мості українців тривалий час відбувалося 
за обставин характерних до, так званих, 
гібридних політичних режимів, зокрема, 
за умов гібридної демократії часів Прези-
дента В. Януковича. Інтереси громадян 
лише частково враховувалися владою, а у 
більшості випадків ігнорувалися владни-
ми інституціями. Рівень політичної участі 
українців збільшувався лише у період між 
виборчими процесами, але в цілому зали-
шався низьким. Системно порушували-
ся представниками влади правові норми, 
результати виборів за фактом виявляли-
ся неправдивими, а отже, були фактично 
нелегітимними. Персоналізація політики 
сприяла посиленню в українській державі 
впливу на політичний процес кланово-олі-
гархічних груп, що призвело до наявнос-
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ті максимально низького рівня довіри до 
державних інституцій та незадовільного 
функціонування держави. Домінантою в 
суспільстві виступала корупційна еліта, яка 
в реальності мала слабку підтримку у пере-
важної більшості населення в Україні.
Вищезазначені обставини призвели до 

деформації правосвідомості українців у пра-
вовий нігілізм, який виникає за умов право-
вої незабезпеченості суспільства, нерівності 
компетентності уряду та інших органів вла-
ди, ігнорування національної самобутнос-
ті народу, що призводить до послаблення, 
втрати поваги до законності, до необхіднос-
ті встановлення та дотримання правопоряд-
ку [7, c. 313].
Незважаючи на різну аспектність тлу-

мачення, визначення категорії правового 
нігілізму, науковці зазначають,що це явище 
є результатом певної деформації правосві-
домості на окремому історичному етапі роз-
витку суспільства, тобто у нашому випадку 
під час процесу політичного транзиту. Адже 
правовий нігілізм (невизнання законів, не-
гативне ставлення до права)- найбільш по-
ширена форма деформації правосвідомості 
населення не тільки в авторитарних чи то-
талітарних суспільствах, але і в державах, 
які знаходяться в стадії політичного тран-
зиту (не враховуючи його векторність, чи 
то від засад демократії до тоталітаризму, чи 
навпаки).
В Україні до «Революції гідності» право 

швидше сприймалося суспільним загалом 
як певна необхідна атрибутика,церемоніал, 
який обов’язково має мати місце в цивілізо-
ваній державі. Імплементуючи відомий ви-
слів І. Канта до подій недавнього минулого, 
низка прийнятих нормативно-правових ак-
тів владою Президента В. Януковича, слу-
гувала не як засіб обмеження сваволі, а як 
засіб зневажання головної цінності – люд-
ської свободи [5, c. 140]. Здавалося б, ре-
волюційні події в українському суспільстві, 
яке відмовилося від тоталітарних методів 
правління, повинні були призвести до фор-
мування правової держави,але як тільки 
громадськість одержала реальну можливість 
користуватися правами і свободами,відразу 
парадоксально почав відчуватися низький 
рівень правової культури суспільства та не-

дооцінене ставлення до права. Беззапере-
чно, що така ситуація пов’язана з тим, що 
продовжують існувати такі суспільні відно-
сини, які не охоплені правовим регулюван-
ням, хоча потребують цього. Створюються 
певні складнощі і надмірна регламентація 
окремих сторін суспільного життя. Все це 
спричиняє правовий безлад, війну законів 
та гілок влади. Деякі науковці вважають, що 
заплутаність законодавства відкриває про-
стір для волюнтаристських дій посадових 
осіб, владних структур [6, c.132]. Так зва-
на війна законів та гілок влади – абсурдна 
і найбільш руйнівна форма правового нігі-
лізму, на основі якої зароджуються всі інші 
конфлікти між політичними елітами, парті-
ями, владними угрупуваннями, фракціями 
парламенту, науковою громадскістю тощо.
Правова система перехідних суспільств, 

які є складником політичного транзиту, ха-
рактеризуються такими рисами правового 
нігілізму, як правові колізії, суперечності 
між законодавчими нормами, існуванням 
таких правових актів, які взаємовиключа-
ють один одного, відсутністю синхронізації 
та узгодженості правових норм, що призво-
дить до порушення «цивілізаційних» правил 
поведінки в таких суспільствах. Щодо Украї-
ни, то як приклад зазначеного є посилення 
регіонального сепаратизму, активізація со-
ціальної напруги щодо територіальної феде-
ралізації частини держави, низький рівень 
правосвідомості та морально-психологічна 
нестабільність «проросійської» громадськос-
ті, що призвели до політичної дестабілізації, 
економічних негараздів, конфронтації неле-
гітимних владних інституцій, і наостанок, до 
затяжних військових дій та загибелі людей 
на сході нашої держави. Безсилля права не 
може сприяти позитивному ставленню до 
нього,а викликає лише невдоволення і про-
тест.
Але сучасне покоління українців на часі 

створило надскладний проект, реалізація 
якого унеможливлює тенденції неототалі-
тарної та недемократичної форми розвитку 
українського суспільства. Відомий політолог 
З. Бзежинський серед трьох фаз постсоці-
алістичної трансформації виділяє політич-
ні ознаки процесу стабілізації, серед яких: 
реалізація засад демократії в практичній 
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політиці, наявність вільної преси, демокра-
тичних об’єднань та суспільно-політичних 
рухів з метою змінити життя громадян на 
краще[1]. Так, «революція гідності» поспри-
яла тому, що активна громадськість в Укра-
їні стала, перш за все, цим демократичним 
об’єднанням, запорукою зародження онов-
леної правосвідомості та тих суспільних 
змін, що позбавили Україну від ідеології ін-
формаційного тоталітаризму та забезпечили 
масовий організований протест найактивні-
ших суспільних верств.

Висновки
Зростаючий кризовий політичний стан 

будь-якого суспільства призводить до сис-
темних проявів правового нігілізму, як од-
нієї з форм правосвідомості. Відсутність 
процесів реформування в державі породжує 
необхідність підміни законності у процесі 
прийняття важливих рішень «політичною», 
«ідеологічною» чи «економічно-прагматич-
ною» законністю. Правовий нігілізм, як 
форма правосвідомості, спонукає певні полі-
тичні об’єднання, олігархічні еліти чи кри-
мінальні угрупування, до реалізації власних 
інтересів за межами правового поля. «Рево-
люція гідності» прискорила трансформацію 
авторизованої суспільної правосвідомості 
українців до поступово зростаючої, демокра-
тичної правосвідомості, як основи високої 
політико-правової культури та справжньої 
національної ідентифікації [4, c. 156]. Таким 
чином, політичний транзит в Україні варто 
вважати демократичним транзитом, оскіль-
ки процес трансформації посттоталітарної 
української держави відбувається шляхом 
зародження демократичних інституцій гро-
мадянського суспільства.
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SUMMARY 
The article clarifi ed the causes of legal 

nihilism as a certain form of legal consciousness 
of the Ukrainian society is in a stage of political 
transition. Indicated that the main source of the 
emergence of legal nihilism is the state of crisis of 
the political system of Ukraine and, accordingly, 
one of its components - the legal subsystem. It is 
proved that the solution to the problem of legal 
nihilism is closely related to overcoming political 
instability in Ukraine on the modern stage. Shows 
the infl uence of the «Revolution of dignity» on the 
formation of legal consciousness of Ukrainians. 
Observed that the revolutionary events contributed 
to the formation of new Ukrainian society, and the 
public became, the democratic Union, the key to the 
emergence of social changes that saved Ukraine 
from the ideology of information totalitarianism 
and provided mass organized protest of the most 
active social strata at the end of 2013.
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ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²×ÍÈÉ 
ÏÎÒÅÍÖ²ÀË ÏÐÀÂÎÂÎ¯ ²ÄÅÎËÎÃ²¯ ßÊ 

ÇÀÃÀËÜÍÎÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ªÄÍÀÍÍß 
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÀ

За умов нестабільних соціальних станів, 
перехідних типів суспільств завдання під-
порядкування процесу трансформаційних 
змін національним інтересам як пріори-
тетним, пошуку адекватних відповідей на 
виклики сьогодення, так само як й іденти-
фікації ризиків за їхньою природою, дже-
релами походження, сутністю та формами 
прояву значною мірою покладаються, як ві-
домо, на правову ідеологію. Призначенням 
останньої є здійснення регулятивно-управ-
лінського, стабілізуючого впливу на життє-
діяльність соціуму, його окремих сфер, по-
ведінку людини. А це означає, що правова 
ідеологія спроможна втілюватися в правові 
засади (принципи) функціонуванню дер-
жави, норми чинного законодавства, бути 
легітимним засобом процесу формування 
правосвідомості людини, її соціалізації, 
утвердження особистісних, професійних і 
громадянських рис [1].
Будучи вищою формою осягнення 

правової дійсності, правова ідеологія по-
кликана утверджувати соціальну якість як 
людську, соціальні стандарти життя як за-
гальнолюдські, цивілізаційні, нормативний 
порядок як визначальну складову соціаль-

ного порядку, процесу соціальних змін, 
динаміки розвитку. У цьому сенсі правова 
ідеологія утверджує уніфікований, стандар-
тизований підхід до оцінки стану та пер-
спектив функціонування правової дійснос-
ті, в основі якого – правові норми.
Значущість держави як одного із соціо-

творчих суб’єктів розвитку, що діє в одно-
му ряду з суспільством, його інститутами 
– наукою, освітою, сім’єю, церквою тощо, 
стає очевидною, якщо виходити із визна-
чальних критеріїв функціонування циві-
лізованих країн світу, їхньої здатності до 
позиціонування та конструювання соціаль-
ного простору, а саме: а) спроможності до 
втілення національних інтересів; б) мобі-
лізації; в) соціальних змін; г) демократії та 
д) винагороди. Саме зазначені ознаки, їх 
поєднання та особливості реалізації утво-
рюють різні типи європейських правових 
ідеологій.
За умов наявності та позитивного зна-

чення більшості індикаторів маємо дер-
жаву, здатну забезпечити процес сталого 
розвику, досягнення бажаних (очікуваних) 
соціальних змін. Проте держави, яка б по-
єднувала органічно всі п’ять вищеназва-
них ознак, не може існувати: кожна з них 
характеризується певним функціональним 
дефіцитом, відсутністю однієї чи декількох 
ознак, що, власне, й обумовлює необхід-
ність такого соціального феномену, яким є 
правова ідеологія. 
Так, скажімо, за сприятливих умов для 

розвитку, демократії і винагороди, од-

В статье обосновывается сущность пра-
вовой идеологии как средства, ресурса и по-
тенциала проекта общенационального един-
ства украинского общества.

Ключові слова: правова ідеологія, національні 
інтереси, права людини, спосіб життя, гуманізація 
міжнаціональних відносин.
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нак відсутньої мобілізації, коли держава 
не спроможна здійснити цілеспрямоване 
ідейно-психологічне залучення громадян 
до перспективної соціальної ідеології, вона 
змушена послуговуватись загальнолюд-
ськими цінностями, що має своїм наслідком 
утвердження ліберально-прогресистського 
типу правової ідеології (США), який забез-
печує процес соціальних змін шляхом са-
морегулятивної адаптації соціокультурних 
елементів до економічної системи країни. 
Консервативний тип правової ідеоло-

гії, притаманний сучасній Великобританії, 
обумовлюється наявними демократією, 
винагородою та соціальною мобілізацією, 
проте відсутністю соціальних змін. Демо-
кратія при цьому є досить повною, вина-
города – еквівалентною, задоволення осно-
вних потреб породжує дух замиреності і 
громадянської злагоди. Однак соціальна 
мобілізація набуває ознак лише прихиль-
ної співучасті, а не активної, динамічної 
співпраці. Тому роль держави в житті сус-
пільства дещо послаблена: вона є гарантом 
правових свобод, соціального порядку, а 
не організатором руху щодо забезпечення 
обраної історичної перспективи. Зазначе-
ну ініціативу значною мірою перебирає на 
себе суспільство, його репрезентанти – по-
літичні партії, громадські організації, соці-
альні інститути, громадяни країни.
Модернізаційний тип правової ідеології 

будується за ознаками наявності мобіліза-
ції, економічного прогресу та демократії, 
однак відсутності адекватної винагороди, 
яка винесена за межі поточної історичної 
ситуації – у віддалену перспективу, або ж 
винагорода перетворюється в уявне задо-
волення шляхом культивування почуття 
патріотизму, національної величі тощо. 

Cучасну ситуацію в Україні відбивають 
такі ознаки, як наявність демократії та мо-
білізації, дефіциту соціальних реформ і ви-
нагороди. На такій основі стверджується 
політичний режим з дефіцитом соціаль-
ної інтеграції. Залежно від умов, це може 
бути модернізаційний тип правової ідео-
логії із загрозами стагнації або демагогіч-
ного переродження демократії, очевидною 
кризою соціальної інтеграції, відсутньою 
громадянською злагодою, слабкою еко-

номікою і незадовільною винагородою. В 
такому суспільстві проблемою є вибір іс-
торичної перспективи, ціннісна злагода й 
активна соціальна мобілізація. Така ситу-
ація може свідчити про кризу законнос-
ті. Держава спроможна набувати різних 
форм: національно-народної, демагогічної 
або розподільчої автократії. У першому ви-
падку увага акцентується на примусовому 
продуктивізмі, у другому – на ідеологічній 
мобілізації, в третьому – на їх певній ком-
бінації. Винагорода здійснюється штучним 
або корумпованим чином. Розвиток ґрун-
тується не на реальній співпраці суб’єктів 
державотворчого процесу, а на їхніх вза-
єминах з владою, постає як налагоджений 
“демократичний” контроль за розподілом. 
Звичайно, можливі й інші типи правової 

ідеології, що побудовані за тими чи іншими 
ознаками та їх комбінаціями, однак очевид-
но, що правова ідеологія як складова за-
гальної ідеології не тільки виробляє певне 
розуміння соціальної дійсності, перспектив 
її розвитку, а й сприяє утвердженню певно-
го громадського порядку, пропонує ціннос-
ті, ідеали, норми права, які узасадничують 
Україну як країну, перспективи її розвитку.
Правова ідеологія спроможна поспри-

яти законодавчому забезпеченню шляхів 
становлення України як країни, правової 
держави і громадянського суспільства, сут-
тєво посилити вітчизняну правову систему, 
складовою якої вона є разом із законодав-
ством і юридичною практикою. Будучи 
уособленням права, правова ідеологія як 
сукупність пов’язаних між собою переко-
нань, настанов, правових поглядів і норм 
осмислює соціальну реальність під кутом 
зору його нинішнього і уявного (ідеально-
го, ціледосяжного) станів, шляхів їх досяг-
нення, відповідно до якого формує право-
свідомість суспільства, окремої особистості, 
сприяє утвердженню певного правового 
порядку, правовідносин, впливає на всі сто-
рони соціального життя – економіку, полі-
тику, культуру, мораль, характер та особли-
вості функціонування політичного режиму 
тощо. Чим вищого розвитку набуває сус-
пільство, тим більшого значення надається 
правовій ідеології як формі унормування та 
закріплення принципів демократії, прав і 
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свобод людини, рівності та справедливості. 
Зазначена закономірність знаходить своє 
втілення змістовне втілення у функціях, що 
покладаються на неї: а) аксіологічній; б) мо-
білізуючій; в) інтегративній; г) прогностич-
ній; д) цілеорієнтовній, чи ціледосяжній, 
що характеризує її здатність до безпосеред-
нього та опосередкованого (через ідеали) 
впливу на соціальну дійсність. Відповідно, 
правова ідеологія може бути визначена як 
сукупність правових ідей, теорій, поглядів 
і норм, які в концептуальному вимірі ві-
дображають, оцінюють та цілеорієнтують 
процес соціальних змін України як країни, 
держави і суспільства.
У практиці законотворення, законодав-

чому процесі зазначене положення означає 
необхідність врахування особливостей спо-
собу життя, його кількісних та якісних ха-
рактеристик. 
При цьому спосіб життя можна визна-

чити як сукупність стійких, типових, тобто 
таких, що повторюються у даному суспіль-
стві, форм індивідуальної та колективної 
життєдіяльності людей.
Так, до стійких, типових форм життєді-

яльності людей можна віднести:
1. Положення людини у суспільстві, 

сфері матеріального або духовного вироб-
ництва. У своїй принциповій частині це є 
відповідь на питання: “Хто є індивід у сус-
пільстві?” самодостатня особистість чи ма-
ленька людина, за Г. Маркузе, “одновимір-
на людина”. 

2. Соціальна безпека та соціальне само-
почуття людини. У системі соціальних цін-
ностей однією з основних є безпека. Вона 
залежить від того, наскільки успішно соці-
альні чинники різного рівня (окремі грома-
дяни, соціально-професійні групи або сус-
пільство загалом) протистоять проблемам, 
що становлять джерело небезпеки. Тобто 
безпека як суспільний продукт є наслідком 
колективної здатності протидіяти очікува-
ним ризикам. 
Варто наголосити, що названі показни-

ки охоплюють основні сфери життєдіяль-
ності суспільства: а) соціально-політичну 
(права та свободи людини, упевненість у 
завтрашньому дні, соціальну захищеність 
людини тощо); б) економічну (рівень еко-

номічного розвитку та його перспективи); 
в) духовну й екологічну (соціокультурний 
розвиток, стан довкілля тощо).
Різниця між рівнем задоволеності, 

розв’язанням основних соціальних про-
блем та їх суб’єктивною оцінкою характе-
ризує соціальне самопочуття індивіда, обу-
мовлює рівень конфліктності в суспільстві і, 
як наслідок, соціальну взаємодію.

3. Умови і характер праці: наявність та 
зручність робочих місць, освітленість, темп 
і ритм роботи, відношення працівника до 
роботи, міра задоволеності нею та заробіт-
ком, умовами праці, міжособовими відноси-
нами і мікрокліматом у колективі, політи-
кою підприємства й адміністрації, безпека 
праці. До зазначеної форми життєдіяльнос-
ті можна віднести самозайнятість як засіб 
виживання, самоорганізації суспільства (не 
випадково А. Сміт стверджував, що суспіль-
ству у пошуках власного шляху розвитку 
потрібні три речі – легкі податки, відсут-
ність громадянських війн, можливість від-
крити свою справу і чесно її реалізовувати).

4. Менталітет народу, світоглядна база 
нації, її (нації) характер і стереотипи.

5. Рівень освіти, охорони здоров’я, роз-
виненість побутового обслуговування, їх 
доступність для пересічного громадянина.

6. Міра впливу індивіда на соціально-
політичне життя країни (формально декла-
роване право голосувати один раз у чотири 
роки чи голосування як засіб делегування 
своїх повноважень, засіб формування пар-
ламенту, політично відповідального уряду, 
та контроль за їх діями, налагодження діа-
логу влади і народу, формування розвине-
ного громадянського суспільства і самодос-
татньої особистості тощо).

7. Наявність дозвілля, вільного часу, 
його підпорядкованість індивідуальному 
розвитку чи, навпаки, соціальній деграда-
ції.

8. Трудова та територіальна мобільність 
– від зміни місця роботи до зміни місця 
проживання.

9. Інші форми життєдіяльності, які є до-
статньо поширеними, впливають, а то й ви-
значають тип соціалізації (вулиця, пенітен-
ціарна система, неформальні об’єднання, 
різні прояви девіантної поведінки тощо), 
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особливості національного спілкування у 
побуті тощо [2, 5-6].
Основною формою утвердження прав і 

свобод людини є встановлення законом по-
зитивного обов’язку держави щодо їх забез-
печення, що здійснюється та гарантується 
відповідними організаційно-інституційни-
ми та правовими засобами. Повною мірою 
це стосується сфери гуманітарної галузі, 
що охоплює сегменти суспільного життя, 
у яких забезпечується добробут людини, 
умови належного життєвого рівня, соціаль-
ний захист, ефективне медичне обслугову-
вання з метою охорони здоров’я людини, 
свобода отримання інформації, висловлю-
вання та віросповідання, відбувається фор-
мування, підвищення рівня знань, умінь, 
навичок, духовного, морально-етичного й 
естетичного розвитку, світогляду людини, 
виявлення етнічно-національної самобут-
ності, способів і форм спілкування, примно-
ження цих благ для прийдешніх поколінь, 
що забезпечує найбільш повну соціалізацію 
людини, прогресивний розвиток особис-
тості та суспільства [3].
Саме тому права людини, поєднуючи 

соціальні, правові та моральні імперативи, 
розглядаються як узасадничені, відправні, 
основоположні, як невідчужувані, що од-
наковою мірою належать кожній людині, 
визначають мінімальні умови людської гід-
ності [4, 543] стандарти рівня й якості жит-
тя. 
Зважаючи на цю обставину, є підстави 

розглядати права людини як своєрідний 
критерій міри її розвитку і, відповідно, 
держави та суспільства, що передбачає під-
порядкування процесу державотворення, 
функціонування органів державної влади 
та місцевого самоврядування законним ін-
тересам людини чи, як варіант, національ-
ним інтересам. 
Вищезазначена якість прав людини 

спроможна надавати законодавчому проце-
су ознак критеріального виміру, подолання 
чи, принаймні, мінімізації атрибутивної 
невідповідності, розриву між законом і со-
ціальною практикою, підпорядкування су-
часного стану суспільства завданням його 
розвитку. 
При цьому важливим питанням є вдо-

сконалення правових засад державної 
етнонаціональної політики в частині реа-
лізації конституційних положень щодо ко-
рінних народів, безумовного забезпечення 
як фундаментальних прав етнічних спіль-
нот (права співвіднесення (ідентифікації) 
себе з тією чи іншою етнічною спільнотою 
та вільне (безперешкодне) виявлення своєї 
ідентичності, право на самобутність (існу-
вання) і захист від загроз, права на повагу, 
на розвиток і виявлення своїх особливос-
тей, права на батьківщину, на захист від ге-
ноциду і вигнання, права на недискриміна-
цію, на рівність перед законом тощо), так і 
спеціальних (компенсаційних) прав, зокре-
ма, права на користування рідною мовою, 
права на освіту, на об’єднання у власні ор-
ганізації тощо. 
Проблематика “національного питан-

ня” на всіх етапах вітчизняного державного 
будівництва завжди була і залишається ак-
туальною, зважаючи на значущість гармо-
нізації міжнаціональних відносин у багато-
етнічних країнах, якою є Україна, розгляду 
дійсного становища націй і народностей у 
країні як джерела й умови, перспективних 
орієнтацій соціального розвитку. Відповід-
но, розв’язання проблем, що пов’язуються 
з умовами життєдіяльності українського 
народу, його етносів, набувають не лише 
формально-юридичних ознак рівності та 
справедливості, а й постають потужним по-
літико-правовим засобом реформування 
країни, її модернізації.
У Конституції України (ст.11), Концеп-

ції державної етнонаціональної політики 
визначені наукові принципи, методи і засо-
би соціально-економічного, політичного та 
правового регулювання міжетнічних відно-
син, їх гуманізації. 
Приміром, русини1, будучи субетносом, 

1 Русини, як відомо, не значаться в Державному ре-
єстрі України як національність. Згідно з перепи-
сом 1991 року в Україні, русини ідентифікувались 
за національністю “українці”, що не дозволило ви-
значити їхню чисельність. Тоді як згідно з неофіцій-
ними даними в Закарпатській області, переважно 
на південних схилах Карпат, проживало компактно 
понад 10 тис. осіб. 
Згідно з офіційною версією русини є субетносом 
українського народу. При цьому термін “субетнос” 
є багатозначним, оскільки наголошує на перехідно-
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за деякими ознаками можуть бути відне-
сені до корінного народу. ООН ухвалила, 
як відомо, декларацію про права корінних 
народів (Резолюція 61/295 від 13 вересня 
2007 р.). Роком раніше, влітку 2006 р. Комі-
тет ООН з ліквідації расової дискримінації 
ухвалив резолюцію, де, зокрема, висловив 
стурбованість відсутністю офіційного ви-
знання в Україні русинів. Також нашій дер-
жаві як учасниці відповідної міжнародної 
Конвенції було запропоновано розглянути 
це питання та до 6 квітня 2010 р. допові-
сти про виконання згаданої рекомендації 
(пп.20, 24).
У конституціях багатьох країн світу, 

міжнародних договорах передбачено, що 
групові права надаються членам групи, а 
не групам як таким. Водночас реалізація 

му становищі між етносами (народами) та мікроет-
нічними структурами (рід, сім’я тощо). Походжен-
ня субетносів є неоднаковим (колишні етноси, що 
втратили свій статус і ролі; етносоціальні спільноти, 
скажімо, донські казаки); специфічні групи куль-
турно-побутового, адміністративно-господарсько-
го чи расового походження, приміром негри США 
тощо). Дисперсне  проживання русинів у 20 краї-
нах світу дає підстави деяким вітчизняним авторам 
(І.Минович) вважати їх народом. При цьому наво-
дяться такі ознаки: а) русини національно усвідо-
мили себе ще у ХУШ столітті – під час селянської 
війни (1703-1711) проти австрійського габсбург-
ського двору; б)літературна мова русинів існує з 
середини ХУШ століття, яка внормована в Сло-
ваччині, Сербії, Лемківщині (Польща), а також має 
низку діалектів – східно-, центрально- та західно 
карпатський діалекти; в) русинська мова зберегла-
ся до цього часу як лексично, так і граматично; г) 
національну ідентичність русинів засвідчують тво-
ри М.Лучкая, М.Балудянського, Ю. Венеліна-Гуци, 
І.Орлая, І.Грабаря, В.Кукольника, О.Духновича, 
А.Волошина, А.Ерделі та багатьох інших учених, 
письменників і художників; д)русини одержали 
Святе Письмо від Кирила та Мефодія, перебуваю-
чи у складі Моравської держави,Болгарського цар-
ства; е) літературні пам’ятки русинською мовою 
збереглися в бібліотеках, архівах, музеях, приват-
них колекціях; є) національними особливостями 
русинів є наявність історичної території, історич-
ної пам’яті, звичаїв, обрядів, традицій, мови, фоль-
клору, побутової культури -  характерного житла,  
одягу,  архітектури, релігійних вірувань тощо; ж) 
внутрішньоетнічна диференціація русинів – куль-
турна, духовна, мовна; з) наявність державотвор-
чих традицій: автономія у складі Чехословаччини 
(20-30-ті роки ХХ століття, Закарпатська Україна  
(1944-1945);

прав етносів (субетносів) є колективною, а 
самі вони ефективно представляють інте-
реси групи (спільноти). 
Права етнічних спільнот відбивають, по 

суті, реальну, істотну, фактичну, а не фор-
мальну (юридичну) рівність, є спеціальни-
ми (особливими) правами, а не привілеями. 
Дана категорія особливих прав (національ-
ність) є безпосереднім інтересом, адже 
адресована національним або етнічним 
групам з метою захисту їхньої культури, ві-
росповідання, мови тощо. Якщо б етноси 
не мали таких прав, то відносини між ними 
не характеризувалися б рівністю і справед-
ливістю.
Права етносів (субетносів) є водночас 

правами людини, адже тільки правовий 
режим, що гарантує як основні, так і спе-
ціальні (особливі) права, адресовані етно-
сам, спроможний створити належні умови 
для соціального розвитку. Обидва вищезаз-
начені типи прав не є такими, що проти-
стоять один іншому чи конфліктують між 
собою: захист прав етносів не може бути 
ефективним поза забезпеченням прав лю-
дини. Необхідний обсяг гарантування од-
ного типу прав є необхідною передумовою 
для реалізації іншого його типу. Відповід-
но, принцип рівноправності та самовизна-
ченості нації є необхідною передумовою 
повноти здійснення прав і свобод людини. 
Саме ж самоусвідомлення нації як самоцін-
ності створює реальні умови для осмислен-
ня та самореалізації кожної людини як пер-
шої, за М.Драгомановим, вимоги “рівного 
права для всякої особи... і всякої породи”. 
Звідси першочерговим завданням мож-
на розглядати задоволення національних 
прагнень людини з тим, щоб її моральний 
суверенітет був би піднятий до суверенітету 
національного. Варто також подбати і про 
те, щоб ознаки національної ідентичності 
відігравали б функціональну роль самозбе-
реження і відтворення, усвідомлення себе й 
етносу як нації, як дієвого суб’єкта історії. 
Зрозуміло, що зазначені процеси не можуть 
не сприяти задоволенню загальнонаціо-
нальних потреб, реалізації загальнонаціо-
нальних інтересів, втіленню в життя прин-
ципу самовизначення націй, а значить, і 
збільшення поля української незалежності.
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Русини мають переважно ознаки субет-
носу як складової українського народу, од-
нак у зв’язку з відсутністю державності за 
межами України зазначений субетнос може 
вважатися корінним народом.
Уявляється помилковим зводити сучас-

не положення русинів лише до визнання 
їх як національності. У зазначеного субет-
носу, як свідчить аналіз, значно потужніші 
джерела походження, становлення та роз-
витку як корінного народу з відповідним 
державотворчим потенціалом, як складової 
частини українського народу. 
Однак зазначене питання потребує до-

даткового вивчення передусім у контексті 
міжнаціональних відносин, що склались 
у Закарпатті, де проживають, окрім руси-
нів, представники багатьох націй і народ-
ностей – українці, угорці, румуни, росіяни, 
роми, словаки, німці, білоруси, євреї, поля-
ки тощо, у тому числі в частині визначення 
дійсної кількості представників вищенаве-
деного субетносу. У цьому зв’язку варто на-
голосити, що етнічний образ є не стільки 
проблемою політико-правового визнання, 
скільки слугує засобом розв’язання міжет-
нічних відносин, їх гармонізації, подоланні 
національної індиферентності, сприянні де-
мократичному розвитку, утвердженні прав 
людини, у тому числі й етнонаціональних. 
Такий підхід у сфері етнонаціональних від-
носин, як свідчить міжнародний досвід, 
працює на забезпечення рівноправ’я, задо-
волення специфічних потреб і реалізації ін-
тересів, недопущення будь-яких привілеїв 
на етнічному грунті.
Належне законодавче розв’язання 

комплексу питань, що пов’язуються з зазна-
ченим субетносом, що має розглядатись як 
наступний етап розвитку міжнаціональних 
відносин Закарпаття, дозволяє сприяти пе-
ретворенню поліетнічного складу населен-
ня України із фактора слабкості у фактор 
сили, могутності, здатності до належного 
соціально-політичного позиціонування та 
формування системного правового просто-
ру, рівноправного співіснування державно-
го та національного суверенітетів як форм 
прояву народного суверенітету. 
Зазначені процеси – міжнаціональні та 

політико-правові – мають розглядаються 

як фактор етнонаціонального оновлення, 
“повернення” до життя стійких етнонаці-
ональних цінностей та позитивних орієн-
тацій етносів, до яких належать і русини, 
формуванню нових характеристик цієї уні-
кальної спільноти загальноцивілізаційно-
го процесу, що дозволить посісти належне 
місце в системі етнонаціонального розвою 
України, слугувати зміцненню української 
державності. 
Не підлягає сумніву та обставина, що 

законодавче визначення з проблематикою 
національного розвитку русинів сприя-
тиме всебічному відродженню культур-
но-етнічної самобутності, етнічної свідо-
мості, формуванню національної честі як 
засобу самоутвердження нації, збільшення 
її потенціалу, усвідомленню індивідом сво-
єї національної приналежності тощо, що 
певним чином забезпечить її політико-де-
мократичну творчість та суспільно-громад-
ську активність, належну участь у процесах 
реформування держави і суспільства.
Вищезазначене обумовлює важливість 

врахування у законодавчій діяльності сут-
ності національних інтересів як: а) атри-
бутивного щодо діяльності нації, народу, 
держави явища, що пов’язується з відпо-
віддю на запитання: «Що є добро, до якого 
ми, народ, громадяни країни прагнемо і в 
чому воно полягає»? б) співпадіння праг-
нень, устремлінь, очікувань народу і держа-
ви, правової держави і громадянського сус-
пільства. Держава має спрямовувати свої дії 
на створення сприятливих умов для забез-
печення потреб громадян та розвитку осо-
бистості, сприяти самоорганізації соціальної 
системи, долати загрози тощо, у той час як 
громадяни, народ загалом має стримувати, 
контролювати діяльність держави, її струк-
тур. Тобто національні інтереси уособлюють 
собою своєрідний компроміс, консенсус між 
державою і народом, державою і громадян-
ським суспільством; в) діяльність держави, 
суспільства і громадян задля утвердження 
національних цілей, забезпечення пріори-
тетів соціального розвитку. 

Концепція національної безпеки Украї-
ни до пріоритетних національних інтересів 
відносить: формування громадянського 
суспільства ,досягнення національної зла-
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годи, політичної та соціальної стабільнос-
ті, створення самодостатньої соціально 
орієнтованої ринкової економіки, розви-
ток української нації, зміцнення генофон-
ду українського народу, його фізичного 
та морального здоров’я, інтелектуального 
потенціалу, розвиток етнічної культури, 
мовної та релігійної самобутності всіх на-
ціональних меншин, що складають україн-
ський народ, встановлення рівноправних і 
взаємовигідних відносин з усіма країнами, 
інтеграція в європейську та світову спів-
дружність.
Усвідомлені національні інтереси є:      

а) визначальним критерієм оцінки дій 
державних структур, політичних лідерів, 
партій та громадських організацій, грома-
дян країни; б) основоположною підвали-
ною оптимізації, налагодження співробіт-
ництва різноспрямованих соціальних дій 
держави, суспільства, окремих осіб щодо 
забезпечення життєдіяльності країни на 
цінностях демократії, ринкової економіки 
та самодостатньої особистості; в)теоретико-
методологічною основою розробки націо-
нальної безпеки, ідентифікації загроз, за-
провадження механізмів їх попередження 
та нейтралізації.
Таким чином, правова ідеологія спро-

можна постати загальнонаціональним про-
ектом єднання нації, у тому числі в умо-
вах мультикультурального суспільства, 
зважаючи на: а) її сутність як об’єктивно-
суб’єктивного явища; б) її спроможність 
розглядати державу і суспільство як парт-

SUMMARY 
In the article the notion of legal ideology as a 

mean and resource and potential of the project of 
common national unity of the Ukrainian society

АНОТАЦІЯ 
У статті обгрунтовується сутність пра-

вової ідеології відповідно до її спроможності по-
стати засобом, ресурсом і потенціалом проекту 
загальнонаціональності єдності українського 
суспільства. нерів, які “приречені” на співпрацю, ви-

ходячи з глибинної сутності національних 
інтересів; в) її статус як визначальної скла-
дової правової політики; г) спрямованість 
на досягнення загальнонаціонального кон-
сенсусу на засадах усталеного бачення ролі 
права у державі та громадянському суспіль-
стві, а також визначенні основних цілей, 
методів та механізмів правового регулю-
вання; д) легітимного засобу забезпечення 
процесу соціальних змін, яка спроможна 
оцінювати соціально-політичну ситуацію з 
позиції наближення до правової та соціаль-
ної мети, стандартів рівня й якості життя, 
соціального порядку і справедливості.
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В статье рассматривается правовой ста-
тус института автономии в современном 
конституционном праве, а также виды ав-
тономий, их характеристика, подробно ана-
лизируются модели автономий в унитарных 
странах Европы на примере Испании, Фин-
ляндии и Украины. Автор доказывает необхо-
димость переосмысления и разработки путей 
совершенствования конституционно-правово-
го статуса Автономной Республики Крым.

Ключові слова: автономія, унітарна держава, 
конституція, правовий статус, територіальна 
автономія, повноваження, Автономна Республіка 
Крим, напрями удосконалення.
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ÓÄÊ 342.55

Постановка проблеми
Глобалізаційні та інтеграційні процеси, 

що проявляються на сучасному етапі роз-
витку європейських країн, зумовлюють тен-
денції до децентралізації унітарних держав. 
Надання автономного статусу певним тери-
торіям чи спільнотам є одним із можливих 
варіантів втілення політики децентраліза-
ції, а, відтак, постає необхідність пошуку 
найбільш оптимальної і гнучкої моделі авто-
номії, яка б могла стати прикладом для удо-
сконалення правового статусу Автономної 
Республіки Крим.

Аналіз останніх досліджень
Започаткували розв’язання цієї пробле-

ми у своїх роботах такі відомі вітчизняні на-
уковці, як С.А. Асланов, І. Беззуб, Н. Белі-
цер, С.Л. Гвоздинський, С.В. Загороднюк, 
В.С. Куйбіда, В.П. Колісник, О.Ю. Лялюк, 

І.Й. Магновський, О.О. Тимощук та інші. 
Особливий інтерес становить дисертацій-
на робота Н.А. Мяловицької, що досліджує 
питання автономії та її роль у державному 
будівництві.

Наукова новизна роботи полягає у 
комплексному порівняльно-правовому до-
слідженні правового статусу інституту авто-
номії в конституційному праві та практич-
ному аналізі моделей автономних утворень 
у сучасних унітарних країнах Європи з ви-
користанням автентичних джерел та запро-
понованих за результатами дослідження 
змінах до Конституції та законів України.

Мета статті – дослідити інститут автоно-
мії в конституційному праві, з’ясувати осно-
вні види та моделі автономних утворень у 
сучасних унітарних країнах Європи, сфор-
мулювати теоретичні висновки, спрямовані 
на розвиток теорії конституційного права та 
розробити на цій основі конкретні обґрун-
товані пропозиції, спрямовані на усунення 
колізій та прогалин у законодавстві з дослі-
джуваних питань.

Виклад основного матеріалу
Термін «автономія» може вживатися у 

двох розуміннях: широкому і вузькому. У 
широкому державно-правовому розумінні, 
автономія означає надання окремим час-
тинам держави (областям, департаментам, 
префектурам, провінціям тощо) права на 
самоврядування в адміністративній (управ-
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лінській) сфері. У вужчому – це поняття ви-
користовується для означення самоврядних 
можливостей тих чи інших органів, струк-
тур (наприклад, автономне становище орга-
нів місцевого самоврядування) [1; c.257].
Ґрунтовне й всебічне дослідження ав-

тономії та її ролі у державному будівництві 
країн Європи здійснила проф. Н.А. Мяло-
вицька. Професор визначає автономію в 
конституційному праві як «форму організа-
ції державності, при якій держава для вра-
хування національних, історичних, еконо-
мічних, географічних, релігійних та інших 
особливостей населення окремих територі-
альних одиниць надає їм розширені права з 
питань місцевого управління або забезпечує 
політичні та культурні запити різних форм 
цих груп населення шляхом їх екстериторі-
альної самоорганізації» [2; c.97].

З метою утвердження єдиного підходу 
до тлумачення терміну «автономія» зробимо 
спробу сформулювати власне визначення.
Автономія у конституційному праві – це 

визнання за певною територією чи етнос-
пільнотою, що має національні, історичні, 
економічні, політичні, соціальні,географічні, 
культурні, релігійні чи інші особливості, з 
метою вирішення проблем децентралізації 
державного управління, запобігання між-
етнічним конфліктам, уникнення проблем 
сепаратизму, збереження та захисту націо-
нально-культурної самобутності спільноти, 
спеціального статусу, який передбачає роз-
ширене право на самоврядування та само-
стійність у вирішенні місцевих питань.
Переважна більшість науковців поділяє 

автономії на дві великі групи: територіальні 
та екстериторіальні.
Територіальні автономії бувають полі-

тичними та адміністративними, основною 
відмінністю яких є джерела правової регла-
ментації (політичні автономії досить часто 
мають власні конституції, адміністративні 
– статути) та обсяг повноважень (органам 
політичних автономій можуть бути прита-
манні законодавчі повноваження, рішення 
органів адміністративних автономій завжди 
мають підзаконний характер).
Екстериторіальна автономія – це така 

форма національного самовизначення 
представників певної національно-етнічної 

спільноти в межах окремої держави, яка 
базується на екстериторіальних засадах, не 
пов’язана зі створенням національних ад-
міністративно-територіальних утворень і 
передбачає проведення комплексу заходів, 
спрямованих на збереження й розвиток на-
ціональної самобутності, мови, культури, 
звичаїв, традицій та інших національно-
культурних цінностей певних спільнот [3; 
c.239]. Екстериторіальні автономії поділя-
ються на персональні та корпоративні. Пер-
сональні автономії утворюються переважно 
тоді, коли спільноти розселені дисперсно в 
межах певної країни з метою збереження 
культури, мови, звичаїв, попередженні дис-
кримінації та асиміляції спільноти. Для кор-
поративної автономії характерні компак-
тність проживання та лінгвістичні особли-
вості населення, що зумовлюють наявність 
представницьких органів на загальнодер-
жавному рівні.
Розглянемо практичні приклади моде-

лей автономних утворень у сучасних унітар-
них країнах Європи.
Іспанія є парламентською конституцій-

ною монархією. Конституція Іспанії створи-
ла так звану модель «держави автономій». 
Деякі науковці вважають що є підстави 
стверджувати про наявність особливої фор-
ми національно територіального устрою Іс-
панії – унітарної децентралізованої складе-
ної держави [4; c.204]. Територіальний поділ 
країни складають муніципалітети, провінції 
та автономні регіони – усі ці територіальні 
утворення наділені автономією (ст. 137 Кон-
ституції Іспанії) [5].
Обсяг автономії регіонів визначається 

статутами, за юридичною силою – це Орга-
нічні закони, що мають статус конституцій-
них, вони закріплюють будову автономій та 
компетенцію в межах загальнодержавної 
Конституції[6].
Одним із перших, так званих історичних 

регіонів, якому було надано особливий статус 
після прийняття Конституції Іспанії є Ката-
лонія. Цей регіон користується найширшою 
автономією в державі, характеризується зна-
чними лінгвістичними та культурними осо-
бливостями, потужним економічним потен-
ціалом і давньою традицією боротьби за свої 
автономні права та свободи [7; c.17].



18Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2015

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

Статут про автономію Каталонії було за-
тверджено 1979 року, однак референдумом 
2006 року розширено самостійність автоно-
мії та затверджено новий Статут. Статтею 
1 закріплено статус каталонців як «окре-
мої нації», що здійснює самоврядування у 
формі Автономного Співтовариствa. При 
цьому, одним із головних критеріїв визна-
чення спільноти як нації стала наявність 
власної мови – каталонської, яка у новому 
Статуті отримує статус офіційної, поряд з іс-
панською (ст.6 Статуту) [6]. Крім того, влас-
ними символами Каталонії є герб, гімн та 
прапор автономії. На думку Тимощука О.О., 
немає підстав надавати надмірного значен-
ня визначенню каталонської мови офіцій-
ною та визнанню каталонців нацією. У ви-
падку із мовою лише юридично закріплено 
об’єктивно існуючу в регіоні мовну ситуацію. 
Що ж стосується визначення каталонців у 
новому Статуті як «нації», слід враховувати, 
що це ніяк не суперечить Конституції Іспа-
нії та ідеї «держави автономій». Ст. 2 Кон-
ституції не забороняє використовувати цей 
термін стосовно співтовариств, які прийма-
ють самоврядування, вважається, що спів-
товариство, визначаючись як нація, складає 
частину «єдиної іспанської нації» [5]. Вико-
ристання визначення «нація» в Іспанській 
конституційній доктрині не означає визна-
ння права на самовизначення і, таким чи-
ном, не є порушенням положень ст. 2, щодо 
питання іспанської неподільності. Однак, 
новий Статут Каталонії означає крок уперед 
на шляху до визначення Іспанії як складе-
ної держави, утвореної з різних об’єднаних 
у єдине ціле націй [4; c.209].
Самоврядування в Каталонії пред-

ставлено Женералітетом – інституційною 
системою, яка складається з: парламенту, 
уряду, президента та двосторонньої комісії 
«Женералітет  центральна влада». Женера-
літет у рамках своєї виключної компетенції 
наділений законодавчою, виконавчою вла-
дою, уповноважений на укладання конвен-
цій та угод з іншими регіонами та автоном-
ними співтовариствами, може звертатися до 
Європейського Суду за захистом законних 
інтересів та прав автономії. Женералітет 
має право брати участь, висловлювати влас-
ну позицію, направляти своїх представни-

ків при укладанні міжнародних договорів 
у складі представництва Іспанії, причому 
тільки у тих випадках, коли зміст договорів 
прямо стосується сфери компетенції Катало-
нії [6].
Усе ж новий Статут 2006 року недо-

статньо задовольнив амбіції каталонців, 
оскільки результати досліджень професора 
Мічиганського університету Скотта Л. Грі-
ра свідчать про те, що все ще мають місце 
відкриті прояви націоналізму й сепаратизму 
серед населення Каталонії, а рух, направ-
лений на ствердження політичної, мовної 
та культурної ідентичності Каталонії навіть 
отримав окрему назву – каталанізм [8; p.39]. 
Свідченням того стали також консультатив-
ні референдуми щодо незалежності Катало-
нії, проведені у 2009-2010 роках. Парламент 
Каталонії 23 січня 2013 року навіть ухвалив 
декларацію про суверенітет, яка проголо-
шує Каталонію «суверенним політичним і 
правовим суб’єктом» та надає право наро-
дові Каталонії самостійно визначати своє 
політичне майбутнє. Однак, за іспанською 
Конституцією, саме за центральною владою 
Іспанії залишається вирішальне слово в на-
данні суверенітету будь-якій провінції, тому 
ухвалення документа має лише символічне 
значення [9; c.8].
У цілому, політика Каталонії у сфері роз-

ширення автономного статусу має визна-
чальний вплив на розвиток регіоналізму в 
Іспанії. Каталонський націоналізм демон-
струє винятково цивілізований характер 
політичної боротьби і спромігся досягнути 
визнання своїх автономних прав без засто-
сування військової сили[7; c.13].
Фінська модель автономії представлена 

Аландськими островами. Це унікальний ви-
падок у міжнародному праві, коли питання 
визначення статусу території було винесено 
на розгляд Ради Ліги Націй, яким було ви-
рішено византи фінський суверенітет над 
Аландськими островами на правах широкої 
автономії, а її територію – нейтральною та 
демілітаризованою. Правове регулювання 
автономії здійснюється Конституцією Фін-
ляндії та Актом «Про Аландську автономію». 
Лялюк О.Ю. вважає, що, за своєю суттю, цей 
акт є статутом Аландських островів, оскіль-
ки детально регулює всі питання самовряд-
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ної діяльності, однак за юридичною приро-
дою він вище, ніж просто спеціальний акт 
про автономію, про що говорить особлива 
процедура його прийняття та скасування 
[10; c.6].
Аландська автономія має власну систему 

влади, що складається з однопалатного пар-
ламенту (Лагтінг), уповноваженого на здій-
снення законодавчої влади від імені народу 
Аландів, уряду, якому належать виконавчі 
функції, губернатора та «делегації Аладнів» 
– спільного органу автономії та держави 
[11]. Аландська автономія має власні пра-
пор, герб, громадянство, офіційну мову – 
шведську та друкує свої поштові марки.
Щодо міжнародної правосуб’єктності, то 

автономія уповноважена брати участь у пе-
реговорах щодо укладання договорів та при 
формуванні державної позиції Фінляндії у 
Європейському Союзі, якщо питання стосу-
ються компетенції автономії, а також може 
делегувати представника, обраного урядом 
Аландів, у складі представництва Фінлян-
дії в Комітет Регіонів Європейського Союзу 
[11].
Необхідно відзначити, що Аландські ост-

рови набули членства в Європейському Со-
юзі з «особливим статусом», що виявляється 
у збережених автономією обмеженнях, які 
поширюються на іноземців та передбача-
ють заборону на заміщення службових по-
сад в Аландії, мати у власності нерухомість 
на території автономії, працювати в силових 
відомствах, займатися торгівлею, підприєм-
ницькою діяльністю, навіть враховуючи те, 
що подібні обмеження вступають у супереч-
ність з головною ідеєю Європейського Спів-
товариства про вільний рух товарів, послуг, 
капіталів та осіб.
Характеризуючи правовий статус Аланд-

ських островів, К. Скарпулла підкреслює, 
що Аланди мають унікальну модель авто-
номії. По-перше, Аландські острови були 
безпосереднім об’єктом низки міжнарод-
них договорів. По-друге, форма автономії 
Аландів видається ближчою до континен-
тального типу, коли регіонам надається 
доволі широка автономія щодо внутрішніх 
місцевих питань та певний ступінь міжна-
родної правосуб’єктності. По-третє, осно-
вною метою існування автономного статусу 

Аландських островів є захист національної 
меншини, а також міжнародних конвенцій з 
прав людини [12; p.95].
Необхідно констатувати, що в останні 

десятиліття цей випадок привертає дедалі 
більшу міжнародну увагу як успішний при-
клад мирного врегулювання сепаратист-
ського конфлікту і такий, що задає найвищі 
стандарти в практиці захисту прав, свобод 
та інтересів певної національної меншини 
[13; c.34].
Розглянемо правовий статус Автономної 

Республіки Крим (АРК) як невід’ємної скла-
дової частини України.
Україна є унітарною державою, яка має у 

своєму складі адміністративно-територіаль-
ну автономію, що є невід’ємною складовою 
частиною держави та в межах повноважень, 
визначених Конституцією України, вирішує 
питання, віднесені до її відання (стаття 134 
Конституції України) [14].
Автономія має власну Конституцію, що 

була прийнята 21 жовтня 1998 року Верхо-
вною Радою АРК та затверджена Верховною 
Радою України Законом від 23 грудня 1998 
року. Зміни та доповнення до Конституції 
АРК вносяться Верховною Радою АРК, од-
нак набирають чинності лише після їх за-
твердження та офіційного опублікування 
Верховною Радою України (ст.27 Конститу-
ції АРК) [15].
Більшість науковців погоджується з 

тим, що правове оформлення установчого 
акта Автономної Республіки Крим у вигля-
ді Конституції є нетрадиційним, оскільки 
для автономій найпоширенішою формою 
установчого акта залишається статут [16; 
c.450]. Конституційно-правова доктрина 
виходить із того, що Конституція визначає 
правове становище держави, а у випад-
ку АРК – адміністративно-територіальної 
одиниці [17, с.195]. Таким чином, є підста-
ви вважати, що назва головного норматив-
но-правового акту автономії «Конституція» 
має виключно символічний характер,а не-
відповідність назви і змісту документа має 
наслідком неправильне розуміння насе-
ленням правової природи територіальної 
автономії в Україні.
Верховна Рада АРК є представницьким 

органом автономії. Таке положення відпові-
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дає ст.75 Конституції, за якою єдиним орга-
ном законодавчої влади в Україні є Верхо-
вна Рада України [18; c.103]. Вищим у сис-
темі органів виконавчої влади та урядом Ав-
тономної Республіки Крим є Рада міністрів 
АРК. В автономії також діє представництво 
Президента України.
Автономна Республіка Крим має власні 

символи: герб, прапор, гімн та столицю (ст.8 
Конституції АРК), постійне представництво 
в столиці України та представництва з пи-
тань економічного, соціального, культурно-
го співробітництва в регіонах [15]. 
У межах своїх повноважень автономія 

може підтримувати відносини з іншими 
регіонами України, органами влади, під-
приємствами, установами, організаціями та 
об’єднаннями громадян інших держав та 
їх регіонів, з міжнародними організаціями, 
однак лише у сферах, чітко визначених ч.3 
ст.18 Конституції АРК. 
Правосуддя в Автономній Республіці 

Крим здійснюється судами, що входять до 
єдиної системи судів України (ст.136 Кон-
ституції України, ст.40 Конституції АРК).
В Автономній Республіці Крим гаран-

тується збереження багатоманітності куль-
тур, що склалися історично на Кримському 
півострові, створюються умови для їх рів-
ноправного розвитку і взаємозбагачення. 
Статтею 14 Конституції АРК передбачена 
можливість утворювати об’єднання, які 
представляють законні інтереси національ-
них меншинств у сфері національної культу-
ри [15].
Магновський І.Й. піднімає питання сут-

тєвих протиріч та особливостей у конститу-
ційно-правовому статусі АРК. З одного боку, 
Кримську автономію не можна віднести до 
політичної форми територіальної автономії: 
Автономна Республіка Крим не конституйо-
вана як державоподібне утворення і, відпо-
відно, населення Криму не може виступати 
суб’єктом власної державної влади. Ця об-
ставина зумовлює відсутність інституту гро-
мадянства Автономної Республіки Крим, 
власної системи законодавства та держав-
ного статусу органів Автономної Республіки 
Крим: Верховна Рада АРК є представниць-
ким органом Автономної Республіки Крим, 
суди, які здійснюють правосуддя в Авто-

номній Республіці Крим, віднесені до єдиної 
системи судів України тощо. З іншого боку, 
Автономна Республіка Крим має конститу-
ційні характеристики, які, як правило, не 
притаманні звичайній адміністративно-те-
риторіальній автономії. Це, зокрема, офіцій-
на назва Кримської автономії – республіка, 
яка вказує державоподібну природу авто-
номного утворення, визначений Консти-
туцією Автономної Республіки Крим статус 
Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
як органу виконавчої влади Автономної Рес-
публіки Крим (ст. 3, 35), а не органу вико-
навчої влади в Автономній Республіці Крим, 
що може надати підстави говорити про іс-
нування «власної» державної влади Авто-
номної Республіки Крим; наявність «влас-
них» державно-правових символів (зокрема, 
столиці), які скоріше виступають атрибутом 
держави чи державоподібного утворення 
[18; c.106].
Новітній етап у розвитку Автономної 

Республіки Крим характеризується зміна-
ми фактичного становища автономії. 2014 
року територія півострову була окупована 
військами Російської Федерації [19; c.170]. 
Верховна Рада АРК у режимі відсутності 
гласності та публічності ухвалила Постано-
ву «Про проведення загальнокримського 
референдуму» № 1702-6/14 від 6 березня 
2014 року. Постановою передбачалося, що 
на місцевому референдумі буде поставлене 
питання про возз’єднання Криму з Росією 
на правах суб’єкта Російської Федерації[20].
Конституційний Суд України за кон-

ституційними поданнями виконуючого 
обов’язки Президента України, Голови 
Верховної Ради України та Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини14 
березня 2014 року розглянув справу щодо 
відповідності Конституції України (консти-
туційності) Постанови Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим «Про проведення 
загальнокримського референдуму». Своїм 
рішенням № 2-рп/2014Суд констатував, що 
Верховна Рада АРК, ухваливши Постано-
ву № 1702-6/14, порушила конституційний 
принцип територіальної цілісності України 
та вийшла за межі своїх повноважень, на цій 
підставі Постанову визнано неконституцій-
ною [21].
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Проведений місцевий референдум пря-
мо суперечить статті 73 Конституції Укра-
їни, відповідно до якої, питання про зміну 
території України вирішуються виключно 
всеукраїнським референдумом, призначен-
ня якого належить до повноважень Верхо-
вної Ради України [14]. 
Офіційну позицію України підтрима-

ла міжнародна спільнота. Так, Генеральна 
Асамблея ООН 27 березня 2014 року на 
68-й сесії прийняла резолюцію про підтрим-
ку територіальної цілісності України. У тек-
сті резолюції відзначається, що референдум, 
проведений в АРК та м. Севастополі 16 бе-
резня 2014 р., не був санкціонований Украї-
ною, тому, не маючи законної сили не може 
бути основою для будь-якої зміни статусу 
Автономної Республіки Крим[22].
Європейська комісія за демократію че-

рез право (Венеціанська комісія) 21-22 бе-
резня 2014 року на 98-й пленарній сесії про-
аналізувала постанову Верховної Ради АРК 
про організацію референдуму щодо приєд-
нання території Криму до Російської Феде-
рації на предмет її відповідності конститу-
ційним принципам та дійшла до наступних 
висновків: Конституція України передбачає 
неподільність країни і не дозволяє прове-
дення будь-якого місцевого референдуму 
про відділення від України. Це слідує, зо-
крема, зі статей 1, 2, 73 та 157 Конституції, 
ці положення у поєднанні з главою X Кон-
ституції показують, що заборона поширю-
ється також на Автономну Республіку Крим, 
Конституцію Криму та не уповноважує Вер-
ховну Раду Криму призначати подібний 
референдум. Крім того, є ряд обставин, які 
ставлять під питання можливість  проведен-
ня референдуму 16 березня 2014 відповідно 
до міжнародних стандартів:

1) на даний момент в Україні відсутній 
закон, що регулює проведення місцевих 
референдумів, тому не зрозуміло, відповід-
но до яких правових норм референдум має 
здійснюватися;

2) наявність збройних сил на території 
АРК не сприяла демократичному прийнят-
тю будь-яких рішень, у тому числі шляхом 
проведення референдуму;

3) міжнародними організаціями були вислов-
лені побоювання щодо  свободи слова у Криму;

4) період всього 10 днів між рішенням 
про призначення референдуму та його про-
веденням є надмірно коротким;

5) 11 березня Верховна Рада АРК уже 
прийняла декларацію про незалежність 
Криму, це породжує сумніви щодо правових 
наслідків референдуму і нейтралітету влади;

6) питання кримського референдуму 
не було сформульовано нейтрально, перед-
бачало два варіанти: незалежність Криму чи 
повернення до Конституції 1992, мала місце 
відсутність альтернативи – збереження чин-
ної Конституції АРК;

7) будь-якому референдуму про визна-
чення статусу території мають передувати 
переговори між усіма зацікавленими сторо-
нами, яких у Криму не відбулося[23].
Теперішній фактичний статус Автономної 

Республіки Крим визначений спеціальним 
Законом «Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України» як тимчасово 
окупованої території, на якій запровадже-
но особливий правовий режим[24]. Тож, на 
нашу думку, криза кримської автономії зумов-
лює необхідність переосмислення та розроб-
ки шляхів удосконалення конституційно-пра-
вового статусу Автономної Республіки Крим.
Підсумовуючи, слід зазначити, що про-

ведений порівняльний аналіз конституцій-
но-правового статусу автономних утворень 
та їх органів в унітарних державах Європи 
та конституційної моделі автономії у складі 
України свідчить, що якими б повноважен-
нями не володіли автономні утворення, ав-
тономії залишаються складовими частинами 
унітарної держави, не руйнуючи цілісної ма-
терії суверенітету цих держав.

Висновки
Українська модель автономії втілює ти-

пові характеристики територіальних ав-
тономних утворень, розглянутих нами на 
прикладі Іспанії та Фінляндії: правове регу-
лювання здійснюється загальнодержавною 
Конституцією та спеціальними законами, 
автономія має власні представницькі та ви-
конавчі органи, суди входять до загальної 
судової системи держави, правосуб’єктність 
автономії у міжнародних відносинах поши-
рюється тільки на питання, що стосуються її 
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виключної компетенції. У той же час, україн-
ська модель автономії містить ряд протиріч 
та нетипових характеристик. Колізії й про-
галини в законодавствi, що визначає статус 
АРК, лише сприяли виникненню та ескала-
ції етнополітичного конфлікту у Криму. За-
значені колізії можна подолати шляхом вне-
сення змін до Конституції України, Законів 
України «Про затвердження Конституції Ав-
тономної Республіки Крим», «Про Автоном-
ну Республіку Крим», «Про Верховну Раду 
Автономної Республіки Крим», «Про Раду 
міністрів Автономної Республіки Крим» та 
інших нормативно-правових актів, що ре-
гламентують статус автономії. Приведення 
у відповідність потребують:

• офіційна назва автономії – Республі-
ка, яка більше притаманна державоподіб-
ним утворенням, аніж автономіям;

• Конституція АРК має юридичну силу 
закону (з огляду на те, яким нормативно-
правовим актом вона затверджена), відпо-
відно в ієрархії нормативно-правових актів 
посідає місце нижче за Конституцію Укра-
їни, отже, назва не відображає сутності до-
кумента, тому потребує змін;

• найменування представницького ор-
гану автономії – Верховна Рада дублює на-
зву головного законодавчого органу держа-
ви – Верховна Рада України, подібні назви 
більше характерні законодавчим органам 
держав чи державоподібних утворень, чим 
не є Автономна Республіка Крим;

• відсутність чіткої правової регламен-
тації підстав та механізму проведення міс-
цевих консультативних і постановляючих 
референдумів є прогалиною в українському 
законодавстві, яка має бути заповнена шля-
хом прийняття спеціального закону;

• законодавством має бути гарантова-
но максимальні національно-культурні пра-
ва національним меншинам Криму з метою 
уникнення міжетнічних конфліктів та від-
критих проявів сепаратизму. Це може бути 
втілено, наприклад, шляхом утворення спе-
ціально уповноваженого спільного органу 
держави та автономії (за зразком іспанської 
та фінської моделей автономій).
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SUMMARY 
The article deals with the legal status of the 

Institute of autonomy in modern constitutional 
law, types of autonomy and their characteristics. 
Models of autonomy in unitary European 
countries are analyzed in detail on the example of 
Spain, Finland and Ukraine. The author argues 
the need for rethinking and developing ways of 
improvement of the constitutional and legal status 
of the Autonomous Republic of Crimea.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається правовий статус 

інституту автономії в сучасному консти-
туційному праві, а також види автономних 
утворень, їх характеристика, детально аналі-
зуються моделі автономій в унітарних краї-
нах Європи на прикладі Іспанії, Фінляндії та 
України. Автор доводить необхідність пере-
осмислення та розробки шляхів удосконалення 
конституційно-правового статусу Автоном-
ної Республіки Крим.
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Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ 
ÒÀ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÏÐÈÌÓÑ Ó ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÌÓ 

ÏÐÀÂ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Статья посвящена проблематике отгра-
ничения мер конституционно-правовой ответ-
ственности от других мер принуждения в кон-
ституционном праве Украины. На основании 
сравнения средств юридической ответственно-
сти и средств правовой защиты, сделан вывод о 
наличии между ними существенных различий, 
в частности: основанием применения средств 
юридической ответственности является пра-
вонарушение; средств правовой защиты - объ-
ективно противоправное деяние. Указывается 
на определяющую роль юридической санкции 
для установления средств юридической от-
ветственности и средств правовой защиты. 
Исследуется правовая сущность юридической 
ответственности как сочетание трех эле-
ментов: меры государственного принуждения, 
осуждения со стороны общества и государства 
и установления для правонарушителя опреде-
ленных негативных последствий в виде огра-
ничения имущественного или личного порядка. 
Отмечается, что разделение мер принуждения в 
конституционном праве Украины целесообразно 
проводить по нескольким критериям: по осно-
ваниям применения; по времени применения; 
по характеру неблагоприятных последствий; 
по функциональному направлению. Обращает-
ся внимание на тот факт, что основной целью 
ответственности является наказание, тогда 
как другие меры принуждения в конституци-
онном праве Украины такой цели не преследу-
ют. Меры принуждения в конституционном 
праве Украины имеют целью восстановление 
нарушенного правового состояния, прекраще-
ние конкретного правонарушения.

Ключові слова: державний примус, санкція, від-
повідальність, покарання, правопорушення, право-
вий захист, конституційно-правовий делікт.

 ÊÎËÞÕ Âàëåð³é Â³êòîðîâè÷ - êàíäèäàò ïîë³òè÷íèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðè ïîë³òè÷íèõ íàóê ô³ëîñîôñüêîãî ôàêóëüòåòó Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà 

ÓÄÊ: [342:35.078.1](477)

У праві використовуються різні способи 
примусу, що об’єктивно обумовлено підста-
вами та цілями його застосування. Викорис-
товуючи примус, держава не лише впливає 
на правопорушників, але й здійснює заходи, 
спрямовані на попередження правопору-
шень. А тому було б неправильним ототож-
нювати юридичну відповідальність та дер-
жавний примус. Звісно, вони між собою тісно 
пов’язані, але примус реалізується не лише 
через юридичну відповідальність. Він слугує 
лише способом її реалізації і не вичерпує її 
зміст [1, с.80].
Розмежування засобів захисту та мір кон-

ституційно-правової відповідальності має 
важливе значення як для правозастосовної 
діяльності, так і для подальшого правотво-
рення; і це лише підкреслює та посилює ак-
туальність даного дослідження. Для адекват-
ного правового регулювання необхідно чітко 
визначити, за яку поведінку слід встановлю-
вати засоби захисту, а за яку – міри юридич-
ної відповідальності [2, с.118]. Встановлення 
цих критеріїв і є метою даного дослідження. 
Питаннями конституційно-правової від-

повідальності займалася значна кількість 
вчених, серед яких слід виділити, зокре-
ма, таких: В.Ф. Погорілко, Л.Р. Наливайко, 
Ю.П. Єрьоменко, Т.Д. Зражевська, Н.М. Ко-
лосова, С.А. Авакян, В.Я. Бойцов, Ф.М. Ру-
динський, Д.Т. Шон та інші. Проте, заходи 
примусу у конституційному праві України 
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досліджено недостатньо, і тому часто примус 
пов’язують лише із конституційною відпові-
дальністю. Наряду із цим, окремі вчені, зокре-
ма О.В. Марцеляк, В.І. Полевий, В.О. Серьо-
гін, Д.Т. Шон та ін. відзначають нетотожність 
цих понять або ж відзначають наявність ін-
ших заходів примусу. 
Дослідження співвідношення заходів при-

мусу у конституційному праві України усклад-
нюється тим, що відсутній єдиний підхід у за-
гальній теорії права до визначення сутності й 
змісту поняття санкції, що в подальшому при-
зводить до віднесення одних і тих же заходів 
примусу і до заходів конституційно-правової 
відповідальності, і до заходів захисту. 
С. С. Алексєєв вважає, що поняття ― юри-

дична санкція, яка охоплює як засоби юри-
дичної відповідальності, так і засоби право-
вого захисту; засоби юридичної відповідаль-
ності – це, по суті, штрафні санкції, у той час 
як засоби правового захисту належать до ка-
тегорії правопоновлюючих санкцій [3, с. 82]. 
Подібний поділ санкцій був запропонований 
ще О. Є. Лейстом. Останній стверджував, що 
обидві групи санкцій є санкціями юридич-
ної відповідальності – правопоновлюючої та 
штрафної, відповідно, та піддавав критиці 
виділення засобів правового захисту, оскіль-
ки такий підхід, на його думку, призводить 
до необґрунтованого звуження поняття юри-
дичної відповідальності.
На думку Б. Т. Базилєва, санкція є засо-

бом юридичної відповідальності, який має 
спільні риси, але не збігається з іншими пра-
воохоронними засобами, зокрема, засобами 
правого захисту; ототожнення санкцій (засо-
бів юридичної відповідальності) і засобів пра-
вового захисту призводить до необґрунтова-
ного розширення меж інституту юридичної 
відповідальності [3, с. 82].
О.Н. Ярмиш та А.О. Червяцова зазнача-

ють наявність трьох основних точок зору на 
визначення суті санкції: перша – санкцією є 
лише засіб юридичної відповідальності, який 
не слід змішувати із засобами правового за-
хисту (Б. Т. Базилєв); друга – санкцією слід 
визнати і засобом юридичної відповідальнос-
ті (штрафні, каральні санкції), і засобом пра-
вового захисту (правопоновлюючі санкції) 
(С. С. Алексєєв); третя – правопоновлюючі і 
штрафні санкції є засобами юридичної відпо-

відальності, правопоновлюючої та штрафної 
відповідно (О. Є. Лейст).
Цей загальнотеоретичний спір про-

слідковується і в контексті конституційного 
права, оскільки його вирішення дозволить 
визначитися із тим, чим є конституційно-
правові санкції, які міри конституційно-пра-
вового впливу слід вважати засобами кон-
ституційно-правової відповідальності, а які 
– засобами конституційно-правового захисту. 
Дану проблему, як на наш погляд, можна ви-
рішити наступним чином: по-перше, оскіль-
ки в нашому розумінні, негативна санкція 
– це встановлені правовою нормою неспри-
ятливі наслідки порушення правових при-
писів, то санкцією є як засоби юридичної від-
повідальності, так і засоби правового захисту; 
по-друге, не слід заперечувати існування за-
собів правового захисту, стверджуючи, що всі 
правопоновлюючі санкції є засобами відпові-
дальності, так само як не слід визнавати всі 
правопоновлюючі санкції засобами правово-
го захисту (правопоновлюючі санкції можуть 
бути як засобами юридичної відповідальнос-
ті, так і засобами правового захисту). 
Невирішеність даної проблеми призво-

дять до відсутності одностайності у класи-
фікації заходів примусу у конституційному 
праві України. Так, В.П. Чурсін однією з 
основних конституційно-правових санкцій у 
сфері місцевого самоврядування називає лік-
відацію конституційного порушення. Зокре-
ма йдеться про визнання неконституційними 
актів або їх окремих положень, зупинення 
дії актів органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування та органів і посадових осіб 
державної влади [4, с. 270].
Варто зазначити, що в літературі зупинен-

ня та скасування актів переважно розгляда-
лося як міра конституційно-правової відпові-
дальності [5, с.90] або як самостійний вид від-
повідальності [6, с.240]. Так, С. Авакян пише, 
що скасування акта одного органу іншим 
означає, що акт був незаконним або недоціль-
ним. Скасування є оцінкою діяльності органу, 
який прийняв акт. Це міра державного при-
мусу, що характеризує її як санкцію [7, с.35].
М. Шиндяпіна вважає, що видання неза-

конних актів та рішень слід розглядати як 
різновид конституційних правопорушень, 
якщо воно порушує передусім конституційні 
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норми. Скасування, призупинення дії некон-
ституційного акта, на її думку, є в даному ви-
падку мірою конституційної відповідальнос-
ті, що, у свою чергу, не виключає застосуван-
ня до правопорушника заходів дисциплінар-
ної або іншої відповідальності [8, с. 86]. Про-
те, мова у даному випадку йде про можливу 
подальшу відповідальність (не обов’язково 
конституційно-правову) та покарання, і аж 
ніяк не характеризує сам захід примусу, як- от 
скасування, визнання незаконним, некон-
ституційним тощо. 
Розглядаючи означену санкцію як міру 

державно-правової відповідальності, Л. Кра-
совська вважає, що несприятливі наслідки в 
такому випадку полягають у приниженні ав-
торитету органу (посадової особи), який при-
йняв акт [9, с. 82]. Проте, у першу чергу, тут 
відстоюється «авторитет» Основного зако-
ну, конституційної законності або ж закону. 
Саме у цьому проявляється основне призна-
чення даного виду примусу.
На думку О. Батанова і Н. Батанової, кон-

цептуально зупинення дії та скасування не-
законних актів можна розглядати як одну із 
санкцій відповідальності в місцевому самовря-
дуванні: у даному випадку наявна негативна 
публічно-правова оцінка діяльності органу, 
який видав незаконний акт, та несприятливі 
наслідки для них. Так, систематичне скасу-
вання актів того чи іншого органу дасть змогу 
поставити питання про неналежне виконан-
ня ним своїх обов’язків. Скасування акта пе-
редбачає жорсткий, категоричний імператив 
та позбавляє акт усіх його юридичних можли-
востей, усуваючи всі наслідки з моменту його 
прийняття [10]. Проте, негативна оцінка – це 
аж ніяк не основна сутнісна характеристика 
примусу. Як уже зазначалось, при застосуван-
ні даного заходу примус, безумовно, є, але він 
направлений не на особу, яка прийняла цей 
акт, а на сам акт. Зокрема, О. Батанов і Н. Ба-
танова самі зазначають, що скасування акта 
передбачає жорсткий, категоричний імпе-
ратив та позбавляє акт усіх його юридичних 
можливостей, усуваючи всі наслідки з момен-
ту його прийняття. Саме у цьому і полягає 
суть даного заходу примусу.
Доречно згадати також позицію М.Б. Роз-

гільдієвої, що застосування будь-якого захо-
ду примусу, що відноситься до компетенції 

уповноваженого органа, фіксується право-
вою нормою, яка визначає: умови застосу-
вання заходів примусу (гіпотеза), порядок її 
застосування уповноваженим органом (дис-
позиція), а також можливі наслідки недотри-
мання даного порядку (санкція) [11, с. 171].
Інші науковці, наприклад Д. Шон, вважа-

ють, що ця міра являє собою лише усунен-
ня просторової дії правового акта. Саме по 
собі визнання правового акта частково або 
повністю незаконним або навіть неконсти-
туційним, не викликає будь-яких обмежень 
чи позбавлень матеріального чи юридичного 
характеру для тих, хто їх видав. Хоча скасу-
вання акта і не позбавляє відповідальності їх 
авторів [12, с.41]. 
Такі розбіжності у розумінні даного захо-

ду примусу пов’язані із відсутністю критеріїв 
відмежування заходів конституційно-право-
вої відповідальності від інших заходів дер-
жавного примусу в конституційному праві.
І. С. Самощенко та М. Х. Фарукшин зазна-

чають, що юридична відповідальність – це, 
насамперед, державний примус до виконан-
ня вимог права, що містить осуд діянь право-
порушника державою й суспільством [13,с.6]. 
Насамперед необхідно вказати на таку 

властивість конституційно-правової відпо-
відальності, як те, що основною примусовою 
силою, що забезпечує реалізацію конституцій-
но-правової відповідальності, є державна вла-
да. Тобто, як вид юридичної відповідальнос-
ті, вона передбачає застосування державного 
примусу, як основного засобу її забезпечення. 
По-друге, наслідки, які відчуває на собі 

той чи інший суб’єкт конституційно-право-
вої відповідальності, є саме правовими, тобто 
передбаченими нормами конституційного 
права. Тобто наслідки передбачені не кор-
поративними нормами, не нормами моралі, 
релігії, політичними нормами тощо, а саме 
тільки правовими нормами [14,с.550].
По-третє, характерною рисою консти-

туційно-правової відповідальності, як виду 
юридичної відповідальності, є констатація 
того факту, що конституційно-правова від-
повідальність може наступати лише при на-
явності існування відповідних підстав: нор-
мативних (конституційно-правових) та фак-
тичних. Конституційно-правовою підставою 
відповідальності завжди буде наявність від-
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повідної конституційно-правової норми (де-
кількох норм), які передбачають можливість, 
умови притягнення та санкції (міри) консти-
туційно-правової відповідальності.
Застосування заходів конституційно-пра-

вової відповідальності є наслідком вчинення 
конституційно-правового делікту, перед-
баченого нормами конституційного права 
України. Так, наприклад, В.І. Полевий від-
значає, що підставою застосування санкцій 
конституційної відповідальності є невико-
нання політичною партією покладених на 
неї конституційних обов’язків або вчинення 
конституційного правопорушення (консти-
туційного делікту) [15,с.6]. 
По-четверте, конституційно-правовій від-

повідальності завжди притаманний певний 
законодавчо встановлений процесуальний 
характер її здійснення. Тобто конституційно-
правова відповідальність завжди протікає у 
чітких процедурно-процесуальних рамках, 
які встановлені законодавством. 
По-п’яте, властивістю, що характеризує 

конституційно-правову відповідальність як 
юридичну, є те, що конституційно-правова 
відповідальність завжди має зовнішній ха-
рактер, зовнішню форму реалізації. Тобто 
реалізація конституційно-правової відпові-
дальності не може протікати, наприклад, у 
свідомості суб’єкта, що є можливим у сфері 
моралі або релігії.
По-шосте, настання наслідків для 

суб’єктів конституційно-правової відпові-
дальності має на меті захист конституції, кон-
ституційного ладу, основних прав і свобод 
людини та громадянина.
Перш за все з‘ясуємо, в чому полягає сут-

ність засобів правового захисту, що спільного 
між цими засобами та засобами юридичної 
відповідальності, а головне – які особливості 
дозволяють відокремити міри правового за-
хисту від засобів юридичної відповідальності.
На думку Б. Т. Базилєва, засоби право-

вого захисту – це не що інше, як спеціальні 
юридичні гарантії, різноманітні засоби, що 
забезпечують здійснення суб‘єктивних прав, 
виконання юридичних обов‘язків, тобто 
нормальний процес виникнення, розвитку і 
реалізації правових відносин регулятивного 
типу. Засоби правового захисту, як і засоби 
юридичної відповідальності, характеризу-

ються такими рисами: 1) передбачені охо-
ронними нормами права; 2) реалізуються 
у формі правоохоронних відносин; 3) є не-
сприятливими для тих, до кого застосову-
ються; 4) спираються на державний примус.
Алексєєв С. С., порівнюючи засоби юри-

дичної відповідальності та засоби правового за-
хисту, пише, що між ними існує помітна якісна 
різниця. Так, підставою застосування засобів 
юридичної відповідальності є правопорушен-
ня; засобів правового захисту – об‘єктивно про-
типравне діяння (вина не належить до фактич-
ної підстави засобів правового захисту, ця під-
става обмежуються самим фактом порушення 
прав або інтересів уповноваженого) [16,с.270]. 
Є.О. Харитонов та Н.О. Саніахметова зауважу-
ють, що міри відповідальності та засоби захис-
ту різняться за підставою застосування. Юри-
дична відповідальність застосовується лише за 
наявності правопорушення. Заходи захисту, 
на відміну від відповідальності, можуть застосо-
вуватися як за наявності правопорушення, так 
і при його відсутності, зокрема, при об’єктивно 
протиправному діянні, при відсутності вини 
особи, а в ряді випадків і при відсутності про-
типравності [17,с.72].
Тут слід відзначити позицію М.І. Єроп-

кіна, який підкреслює, що підставою адмі-
ністративно-попереджувальних заходів є не 
протиправні дії, а мета їх попередження або 
попередження шкідливих, тяжких наслідків, 
викликаних різними обставинами (війною, 
стихійним лихом і т.д.) [18,с.170].
Проте основною (обов’язковою) метою 

конституційної відповідальності є покаран-
ня, а підставою – протиправне діяння. Щодо 
попередження, як мети застосування консти-
туційно-правових санкцій, то тут йде мова 
про попередження аналогічних деліктів у 
майбутньому. На наш погляд, основними ці-
лями відповідальності є саме: захист право-
порядку і виховання суб’єктів права. З цього 
і доцільно виходити при розгляді проблеми 
визначення взаємозв’язку засобів державно-
го примусу і відповідальності. 
П.Р. Ставінський відзначає, що критері-

єм відмежування заходів захисту і мір відпо-
відальності є характер несприятливих на-
слідків, що виникають для правопорушника. 
Застосування мір юридичної відповідальнос-
ті тягне за собою покладення на правопо-
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рушника додаткового обтяження, додатко-
вого обов’язку, може полягати в позбавленні 
або обмеженні його прав тощо. Застосування 
засобів захисту не супроводжується встанов-
ленням додаткових обов’язків, позбавленням 
або обмеженням прав. Вони передбачають 
лише виконання порушеного обов’язку, що 
існував раніше; поновлення первісного ста-
ну; припинення правопорушення [19,с.98]. 
Як слушно підкреслює О.С. Мордовец, 

міри захисту й міри юридичної відповідаль-
ності не збігаються ні в часі, ні за суб’єктом ре-
алізації, ні за змістом, ні за формою [20,с.223]. 
Відмінність цих заходів примусу від заходів 
юридичної відповідальності полягає в під-
ставі виникнення, а це – правопорушення в 
сукупності всіх його елементів; у цілях, функ-
ціях (іншим заходам примусу властива ка-
ральна функція); у наслідках відсутності не-
гативних наслідків, додаткових обмежень; у 
суб’єктах реалізації. 
Юридична відповідальність О.С. Йоффе 

та М.Д. Шаргородським визначається як спо-
лучення трьох елементів: міри державного 
примусу, осуду з боку суспільства та держави 
і встановлення для правопорушника певних 
негативних наслідків у вигляді обмеження 
майнового або особистого порядку [21,с.315].
Обов’язок особи піддатися державно-

примусовому впливу має спиратися на пев-
ну підставу. У широкому значенні юридична 
підстава є сукупністю передбачених правом 
обставин, умов, фактів і передумов, що за-
безпечують настання юридичних наслідків. 
Вона має нормативне закріплення, визна-
чений зміст, вичерпний характер, враховує 
особливості певного випадку та породжує 
юридичні наслідки [22,с.36].
Негативні ж наслідки, які будуть засто-

совуватися у відповідності з нормами кон-
ституційного права за відсутністю право-
порушення, в теорії пропонують іменувати 
мірами конституційного примусу, який не 
відноситься до мір юридичної (конституцій-
но-правової) відповідальності [23,с.86]. Зна-
чить, примус ширший за відповідальність, 
але відповідальність завжди припускає при-
мус [24,с.248].
Отже, від інших охоронних інститутів 

права (попередження і припинення право-
порушень, відновлення порушених прав, 

примусове виконання обов’язків, страхуван-
ня та інші) конституційна відповідальність 
відрізняється методом охорони регулятив-
них правовідносин. Серед охоронних пра-
вових інститутів конституційна відповідаль-
ність займає особливе місце, що визначається 
її роллю в механізмі правового регулювання. 
Якщо, наприклад, інститут відновлення по-
рушених прав спрямований на відновлення 
завданих збитків, то інститут конституційної 
відповідальності має за мету стимулювання 
належного виконання конституційних при-
писів та покарання винного в разі порушен-
ня ним конституційних норм, що регулюють 
відносини, пов’язані з процесом реалізації 
влади українським народом. 
На підставі вищесказаного можна зроби-

ти наступні висновки:
Розмежування заходів примусу у консти-

туційному праві України доцільно проводи-
ти за декількома критеріями. По-перше, за 
підставою застосування. Застосування захо-
дів конституційно-правової відповідальності 
до особи є наслідком вчинення конституцій-
но-правового делікту, передбаченого нор-
мами конституційного права України. Інші 
заходи примусу застосовуються з певною ме-
тою, наприклад, відновлення конституційної 
законності та ін.
По-друге, за часом застосування. У разі 

притягнення до конституційно-правової від-
повідальності мова йде про порушення, яке 
вже вчинено. Тоді як конституційним пра-
вом України передбачено й інші заходи при-
мусу, що застосовується у випадку до чи під 
час здійснення протиправної діяльності (за-
ходи попередження та припинення). 
По-третє, за характером несприятли-

вих наслідків. Застосування засобів приму-
су у конституційному праві України не су-
проводжується встановленням додаткових 
обов’язків, позбавленням або обмеженням 
прав. Вони передбачають лише виконання 
порушеного обов’язку, що існував раніше; 
поновлення первісного стану; припинення 
правопорушення. Так, правовідновлюваль-
ні заходи не тягнуть безпосередніх негатив-
них наслідків для самого правопорушни-
ка, а спрямовані на відновлення порушеної 
конституційної законності. Конституційно-
правові санкції змушують правопорушника 
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безпосередньо зазнати певних утисків і нега-
раздів, незалежно від того, чи можна взагалі 
відновити порушений деліктом стан політи-
ко-правових відносин. 
По-четверте, за функціональною спря-

мованістю; так, головною функцією відпо-
відальності є виховно-запобіжний вплив на 
правопорушника, перетворення його сві-
домості шляхом застосування до нього ка-
ральних санкцій. Проте основною метою є 
покарання, тоді як інші заходи примусу в 
конституційному праві України такої мети 
не переслідують. Заходи примусу в кон-
ституційному праві України мають за мету 
відновлення порушеного правового стану, 
припинення конкретного правопорушення. 
Щодо попередження, як мети застосування 
конституційно-правових санкцій, то тут мова 
йде саме про недопущення аналогічних де-
ліктів у майбутньому. 
Усунення збитків, відновлення прита-

манне і заходам конституційно-правової від-
повідальності, але є необов’язковим елемен-
том. Наряду із цим, правовідновлення може 
бути допоміжною метою конституційно-пра-
вової відповідальності.
Серед подальших напрямів наукового 

пошуку слід вказати дослідження заходів 
примусу, що застосовуються в результаті на-
стання конституційно-правової відповідаль-
ності.
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SUMMARY 
The article is devoted to the delimitation of the 

constitutional liability from the other enforcement 
measures in the constitutional law of the Ukraine. 
Based on a comparison of means of legal liability 
and legal remedies, the conclusion that there is the 
signifi cant difference between them has been made, 
in particular - the grounds for the application of the 
legal liability shall be offensive act; the grounds for 
the application of the remedies shall be objectively 
illegal act. 

The role of the legal sanction is pointed out as 
a crucial in order to establish both the means of the 
legal liability and legal remedy. 

The legal essence of the legal liability has been 
researched as the combination of three elements: the 
measures of the state force; the conviction by the 
society and state and the establishment of certain 
negative consequences in the form of the property 
or personal restrictions for the offender. 

It was noted that the delimitation of the 
enforcement measures in the constitutional law 
of the Ukraine shall be carried out under the 
following criteria: such as the basis of application; 
the application time; the nature of undesirable 
consequences; the functional direction. 

The attention is drawn to the fact that 
the principal purpose of the liability shall be 
punishment while the other enforcement measures 
in the constitutional law of the Ukraine do not 
meet this goal. The enforcement measures in the 
constitutional law of the Ukraine are purposed 
at the reinstatement of the legal status and the 
termination of the specifi c offensive act.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена проблематиці від-

межування заходів конституційно-правової 
відповідальності від інших заходів примусу в 
конституційному праві України. На підста-
ві порівняння засобів юридичної відповідаль-
ності та засобів правового захисту, зроблено 
висновок про наявність між ними суттєвих 
відмінностей, зокрема: підставою застосу-
вання засобів юридичної відповідальності є 
правопорушення; засобів правового захисту – 
об‘єктивно протиправне діяння.
Вказується на визначальну роль юридич-

ної санкції для встановлення засобів юридичної 
відповідальності та засоби правового захисту.
Досліджується правова сутність юридич-

ної відповідальності як сполучення трьох еле-
ментів: міри державного примусу, осуду з боку 
суспільства та держави і встановлення для 
правопорушника певних негативних наслідків 
у вигляді обмеження майнового або особистого 
порядку.
Наголошується, що розмежування заходів 

примусу у конституційному праві України до-
цільно проводити за декількома критеріями: 
за підставою застосування; за часом застосу-
вання; за характером несприятливих наслід-
ків; за функціональним спрямуванням.
Звертається увага на той факт, що осно-

вною метою відповідальності є покарання, 
тоді як інші заходи примусу у конституційно-
му праві України такої мети не переслідують. 
Заходи примусу у конституційному праві 
України мають за мету відновлення поруше-
ного правового стану, припинення конкретно-
го правопорушення.
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ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÀ ÌÎÄÅÐÍ²ÇÀÖ²ß: ÏÎÍßÒÒß ÒÀ 
ÑÏ²ÂÂ²ÄÍÎØÅÍÍß Ç ÑÓÌ²ÆÍÈÌÈ ÊÀÒÅÃÎÐ²ßÌÈ

Статья посвящена определению понятия 
конституционной модернизации и анализа 
исторических этапов конституционной модер-
низации. Проанализированы взгляды ученых о 
соотношении понятия конституционной мо-
дернизации со смежными категориями.

 ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà - ñòóäåíòêà êàôåäðè êîíñòèòóö³éíîãî 
ïðàâà Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà

роки наука конституційного права, зокрема 
в Україні, не займалася розробкою чіткого 
визначення, що являє собою конституцій-
на модернізація. Але наразі Україна пере-
буває на початковому етапі запровадження 
великомасштабної конституційної реформи, 
тому стає актуальним проаналізувати визна-
чення поняття конституційної модернізації 
на основі накопиченого теоретичного мате-
ріалу, що дозволить у майбутньому судити 
про зміст, тенденції та причини модерніза-
ції в нашій державі.

Завданням даної статті є дослідження 
понятійно-термінологічної складової проце-
су конституційної модернізації для втілен-
ня її в життя у найближчому майбутньому 
України. У зв’язку з розкриттям значення 
конституційної модернізації необхідно та-
кож дослідити історичні етапи конституцій-
ної моденізації та притаманні їм ознаки.
Значної уваги питанням конституційної 

модернізації в Україні приділяли такі на-
уковці, як Гальчинський А., Федоренко В., 
Головченко В., Демьохін В., Журавський Н., 
Опришко В.Ф., Шаповал В.М., відомі дер-
жавні діячі Кучма Л., Ющенко В., Литвин В., 
Мороз О., Селіванов А., Тимошенко Ю. та ін.
Сьогодні термін “модернізація” стає до-

сить популярним, але й досі відсутнє цілісне 
бачення цього процесу. Саме поняття “мо-
дернізація” походить з французької мови 
(від франц. Modernization) і означає в пере-
кладі оновлення.
Мельничук О. С. виділяє два визначен-

Перебіг сучасних подій в Україні зму-
сив по-новому подивитися на проблему мо-
дернізації українського законодавства, яке 
повинно відповідати європейським стан-
дартам та реаліям українського суспільно-
го життя.На сьогоднішній день ведеться 
активна розробка всіх галузей і напрямів 
юриспруденції, але особливу увагу заслуго-
вує саме конституційна модернізація.Мож-
на сказати, що конституційна модернізація 
стала знаменням нашого часу. Для того, 
щоб представити гносеологічне і практичне 
значення конкретних конституційно-пра-
вових ідей і всього українського консти-
туціоналізму в цілому для демократизації 
суспільно-політичного життя, то необхідно 
дати визначення поняттю “конституційна 
модернізація” та встановити його співвідно-
шення з такими суміжними категоріями, як 
“конституційна реформа”, “конституційна 
трансформація” та з іншими пов’язаними з 
ними термінами.

Метою даної статті є аналіз підходів до 
визначення поняття конституційної модер-
нізації та конкретизація його ознак, на осно-
ві яких конституційну модернізацію можна 
відокремити від суміжних їй категорій. Довгі 
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ня цього поняття. По-перше, це оновлення, 
удосконалення, надання будь-чому сучасно-
го вигляду, переробка відповідно до сучас-
них вимог. По-друге, це штучне перенесен-
ня сучасних понять, термінології тощо на 
минулі часи, яким це не властиво [1].
П. Штомпка виділяє три значення по-

няття “модернізація”: як синонім усіх про-
гресивних змін, коли суспільство рухається 
уперед згідно з прийнятою шкалою змін; як 
синонім сучасності, коли йдеться про комп-
лекс соціальних, політичних, економічних, 
культурних й інтелектуальних трансформа-
цій, котрі мали місце на Заході з XVI ст. і 
досягнули свого апогею у XIX–XX ст.; і як 
зусилля слаборозвинених або відсталих сус-
пільств, спрямовані на те, щоб наздогнати 
провідні, найрозвиненіші країни[2].
Термін модернізація описує велику кіль-

кість одночасних змін у різних сферах соціу-
му.Одні дослідники розглядають модерніза-
цію як перехід від традиційного суспільства 
до сучасного; інші вважають модернізацією 
будь-яке динамічне, свідомо регульоване і 
якісне покращання в економічній та полі-
тичній сферах; інші – розрізняють два мо-
дернізаційні переходи: від аграрного до ін-
дустріального суспільства і від традиційного 
до сучасного; ще інші – вважають модерніза-
цію єдиним процесом, який, почавшись чи 
то революцією у Нідерландах 1580 р., чи то 
англійською революцією 1642 р., чи навіть 
французькою революцією 1789 р., досі ще 
не завершився [3]. Зокрема, М. Михальчен-
ко тлумачить модернізацію як синонім усіх 
процесів удосконалення суспільств.Вона 
розглядається ним як творчо-перетворюю-
ча функція розвитку, що є необхідною умо-
вою соціального існування.За припинення 
модернізації суспільство занепадає і зникає.
На мою думку, в контексті дослідження 

теми конституційної модернізації, то сам 
термін “модернізація” слід розуміти як пев-
ний процес удосконалення, в конкретному 
даному випадку, як процес удосконалення у 
сфері конституційного права.
Не заглиблюючись у термінологічні різ-

номаніття, треба виходити з того, що модер-
нізація – це, перш за все, комплексний про-
цес реформування існуючих та створення 
нових політичних, правових, економічних 

та суспільних інституцій, а також запозичен-
ня тих культурних норм, які відповідають 
кращим стандартам і цінностям розвинутих 
демократичних країн. Cуть модернізації – 
оновлення або створення нових інституцій, 
що створюють умови для перетворення 
міжлюдських стосунків у сфері політичних, 
правових, економічних, суспільних відно-
син на сучасних засадах визнання принци-
пів демократії, верховенства права та прав 
людини, ринкової економіки, соціальної 
держави, усталених міжнародних норм співіс-
нування країн. Водночас модернізацію не 
можна розглядати як просту сукупність пев-
них програм у різних сферах політичного, 
економічного та суспільного життя країни, 
хоча без таких програм важко реалізувати 
модернізаційний процес. Тому, на мою дум-
ку, слід розглядати модернізацію як певну 
ідеологію, навколо якої будуються конкрет-
ні реформи, що ведуть до масштабних якіс-
них змін.
На думку А. Медушевського, консти-

туційна модернізація- це процес зміни до 
конституції з метою узгодження її норм із 
соціальною реальністю, яка змінилася. При 
цьому він зазначає, що модернізація суспіль-
ства може здійснюватися у правовому та не-
правовому варіантах. У свою чергу правова 
(конституційна) модернізація може здійсню-
ватися двома шляхами: 1) шляхом консти-
туційної революції (перевороту); 2) шляхом 
конституційної реформи, яка, у свою чергу, 
може здійснюватися у вигляді конституцій-
ної ревізії, тобто полягає у внесенні попра-
вок до тексту конституції, а також шляхом 
прийняття нового конституційного законо-
давства, з метою розвитку та конкретизації 
положень основного закону, різних напря-
мів тлумачень конституції[4].
Для того щоб повніше розкрити понят-

тя конституційної модернізації, необхідно 
хоча б коротко розглянути розвиток світо-
вого конституціоналізму через призму кон-
ституційної модернізації. В цьому сенсі мож-
на вести мову про глобальну конституційну 
модернізацію. 
Перший етап глобальної конституцій-

ної модернізації – це період становлення і 
утвердження нових держав у Європі та Пів-
нічні Америці. Саме тут з’являються перші 
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конституції: США – 1787 рік; Франції – 1791 
рік, Польщі – 1791 рік, які поряд з попере-
дніми їм деклараціями (Декларація неза-
лежності 1776 року і Декларація прав лю-
дини та громадянина 1789 року) справили 
великий вплив на світовий конституційний 
розвиток.
Рамки конституційної модернізації в 

розглянутий період були досить обмежени-
ми – перехід до конституційної державності 
було здійснено переважно в державах Євро-
пи та на американських континентах. Тіль-
ки до кінця цього етапу створюються перші 
конституції в державах Азії: Японія – 1889 
рік, Китай – 1912 рік, Іран – 1906 рік, як на-
слідок вестернізації, що проводилась у цих 
державах. Природно, конституції окремих 
держав, як і сама конституційна модерніза-
ція, мали свої національно-специфічні риси 
й особливості. Багатьом з них були властиві 
деякі загальні, принципові риси, що харак-
теризують пануючу в той період конститу-
ційну модель[5].
Другий етап розвитку конституційної 

модернізації характеризується тим, що в 
межах світової конституційної модернізації, 
з’явився новий чинник впливу – соціалістич-
ні держави зі своїми квазіконституціями. На 
цьому етапі розвитку конституційної модер-
нізації держав світового співтовариства (за 
винятком соціалістичного табору) характе-
ризуються своїми особливостями: по-перше, 
високим ступенем активності конституцій-
ного правотворчості, так як утворилися нові 
держави (наприклад, у Європі в результаті 
розвалу Російської та Австро-Угорської ім-
перій, в Азії – початок кризи колоніальної 
системи) і трансформаціями політичних 
режимів як у старих конституційних дер-
жавах, так і в державах, які не мали раніше 
конституцій. На цьому етапі були створені 
і прийняті десятки нових конституцій, хоча 
деякі з них перестали діяти до кінця даного 
періоду). По-друге, діюча (панівна) на цьому 
етапі конституційна модель не зазнала яких-
небудь істотних змін. При цьому залишала-
ся все та ж ліберальна концепція. По-третє, 
починають формуватися нові тенденції роз-
витку конституційної модернізації, виник-
нення яких обумовлювалося об’єктивними 
факторами – якісними змінами, що відбу-

лися в соціально-економічних і політичних 
структурах тогочасних соціумів та держав.
Третій етап розвитку конституційної мо-

дернізації характеризується різноманіттям 
конституційних моделей та їх різновидів, 
що виникли після ІІ Світової війни. Кон-
ституційна модернізація вперше на цьому 
етапі стала дійсно світовим явищем, яке по-
ширилось практично на всі держави. У ньо-
го включилися нові держави в Африці, Азії, 
Латинській Америці, що виникли в резуль-
таті ліквідації світової колоніальної системи 
[11, с. 71].
Четвертий етап розвитку конституційної 

модернізації почався в кінці 80-х років ХХ 
століття з падінням тоталітарних і автори-
тарних режимів у більшості соціалістичних 
держав, і початком трансформаційних де-
мократичних перетворень. Тільки за період 
1989-1996 років у цих державах (а також і 
державах, які утворилися у зв’язку з розва-
лом (розпадом) радянської, югославської та 
чехословацької федерацій) було прийнято 
близько 100 нових конституцій. Необхідно 
зазначити, що з 53 африканських держав 
нові конституції прийняли 36 [11, с. 80].
Суть цього етапу конституційної модер-

нізації – відмова від тоталітарних і автори-
тарних конституційних моделей і прийнят-
тя демократичних основних законів, у яких 
втілюється як власний досвід, так і принци-
пи та інститути, пов’язані з загальнолюд-
ськими цінностями, які є основою конститу-
ціоналізму.
Аналізуючи етапи розвитку та станов-

лення конституційної модернізації, не мож-
на забувати про її основну мету, а саме: ство-
рення оптимальної моделі конституції та її 
належне функціонування та адаптацію до 
реально існуючих викликів. При цьому до-
цільно ґрунтуватися на виявленні законо-
мірностей розвитку і реалізації конституції 
в цілому і конституційної модернізації як 
елементу сучасного конституційного права.
Слід сказати, що ідеальний варіант кон-

ституційної модернізації далеко не завжди 
має місце в практичному житті держав і на-
віть у демократичних державах на різних 
ступенях їх історичного розвитку. Пробле-
ма тут полягає в тому, що, як свідчить істо-
рія, конституційна модернізація, а особливо 
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нові конституції, починаються тоді, коли в 
суспільстві відбуваються значні зміни, пере-
хід від одного рівня розвитку суспільства до 
іншого, а часто від однієї соціально-еконо-
мічної системи до іншої. Відомо, що в дея-
ких державах, у випадку коли вся політична 
влада органічно укладалася в нову соціаль-
но-економічну систему (так було, напри-
клад, у США), конституційна модернізація 
проходить у спокійних демократичних фор-
мах, і тоді конституція є наслідком нового 
соціально-економічного і політичного ладу, 
новим основним законом держави. Але бу-
ває і навпаки, про що свідчить конституцій-
на історія Франції. Не дивно, що в США з 
1787 року по теперішній час діє найстаріша 
конституція. У Франції з 1789 р., тобто з по-
чатку Великої французької революції, було 
прийнято 11 конституцій, 9 з яких реально 
діяли [12, с. 39-40].
Категорія “конституційна модерніза-

ція” відображає динаміку зміни кількіс-
ної та якісної форми конституції в процесі 
її трансформації.З цієї точки зору, кон-
ституційна модернізація і конституційне 
оновлення є абсолютно синонімічними 
категоріями.З огляду на це конституційну 
модернізацію можливо уявити у вигляді 
процесу, характерного для публічного пра-
ва.
Основна мета конституційної модерніза-

ції – створення оптимальної моделі консти-
туції, яка відповідає вимогам та викликам, 
які стоять перед національною правовою 
системою, державою та соціумом, для їх 
належного функціонування та адаптації до 
мінливостей майбутнього.
Конституційна модернізація є склад-

ним конкретно-історичним явищем, що має 
об’єктивно притаманні їй ознаки:
по-перше, вона здійснюються в певних 

часових межах, тобто має історичні рамки;
по-друге, конституційні перетворення 

поширюються на певну територію;
по-третє, невід’ємним елементом кон-

ституційної модернізації вважаються кризо-
ві явища в найважливіших сферах держави 
та суспільного життя.
Перераховані ознаки впливають на сут-

ність, зміст, типологію, масштаби консти-
туційної модернізації, їх функціональну ха-

рактеристику та історичне значення. У ході 
конституційної модернізації оновлюється 
також форма і зміст держави та права, відбу-
вається їх вихід на якісно новий рівень.Саме 
цим процесом і відрізняється конституційна 
модернізація від інших явищ.
Поняття конституційної модернізації 

можна конкретизувати за допомогою форм 
їх здійснення, тобто за допомогою зовніш-
нього відображення змін у різних сферах 
функціонування держави.Форми конститу-
ційної модернізації поділяються на матері-
альні та процесуальні.
Матеріальна форма конституційної мо-

дернізації характеризує закріплення кон-
ституційних змін у джерелах конституцій-
ного права. До них можна віднести наступні 
форми модернізації:
а) прийняття нових конституцій або ак-

тів, що тимчасово замінюють основний за-
кон;
б) внесення змін і доповнень до чинних 

конституції;
в) прийняття інших конституційно-пра-

вових актів (органічних, конституційних, 
звичайних законів, регламентів, положень, 
декретів і т.д.);
г) прийняття (або зміна, скасування) су-

дом рішень, що мають характер конститу-
ційного прецеденту;
д) створення або зміна конституційного 

звичаю.
Процесуальна форма конституційної 

модернізації характеризує спосіб виражен-
ня волі суверена публічної влади з приводу 
проведених перетворень.Це волевиявлен-
ня може бути як безпосереднім, тобто на 
референдумі, так і опосередкованим – через 
представницькі органи держави.
Співвідношення категорій конституцій-

ної модернізації та трансформації консти-
туції визначається їх сутнісним значенням 
та функціональними параметрами.Консти-
туційна трансформація в широкому сен-
сі являє собою динамічну характеристику 
конституції, яка вказує на її здатність до 
змін. У свою чергу, динамічні характерис-
тики конституції визначають способи та 
можливості для такої трансформації.Широ-
ке розуміння конституційної трансформації 
зводиться до сутнісного аспекту. Сутність 
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внесення змін до будь-якої конституції ви-
ражається в їх трансформації, до якісно но-
вого рівня. Саме явище трансформації роз-
криває динамічну сторону конституційних 
змін. І саме воно є інтегруючою категорією, 
що об’єднує досить різні за своїм характе-
ром та природою елементи, зокрема кон-
ституційне моделювання, порядок внесен-
ня змін до конституції, практичні наслідки 
конституційної реформи. З цієї точки зору, 
яка відображає вузький сенс даної дефініції, 
конституційна трансформація та конститу-
ційні зміни є ідентичними. Вони відобража-
ють функціональний аспект конституційної 
трансформації. Саме він є вирішальним з 
прагматичної точки зору, оскільки містить 
практичну значущість і необхідність консти-
туційної трансформації. У вузькому сенсі, 
конституційна трансформація відображає 
функціональні характеристики забезпечен-
ня конституційного реформування. Вузь-
кий сенс категорії конституційна трансфор-
мація відображає динамічний аспект буття 
будь-якого основного закону. Він включає в 
себе всі аспекти динаміки конституції – від 
сприйняття необхідності творення основно-
го закону і до скасування конституції. Кон-
ституційна трансформація є вираженням 
конституційних реформ з позицій виключ-
но правової науки і практики, зокрема кон-
ституційного права. У цьому проявляється 
сутнісний зв’язок категорій конституційна 
реформа та конституційна трансформація 
[5].А також у цьому проявляється зв’язок 
конституційної трансформації і конститу-
ційної модернізації, оскільки остання прак-
тично співпадає за значенням з поняттям 
конституційної трансформації у вузькому 
сенсі. У цьому значенні конституційна мо-
дернізація є способом надання конституції 
нових якостей.
Що ж стосується співвідношення понять 

конституційної модернізації та конституцій-
ної реформи, то треба погодитися з позиці-
єю C. Ківалова, який вважає, що конститу-
ційна реформа за своєю природою є шляхом 
еволюційних перетворень, що передбача-
ють конституційну новелізацію та модерні-
зацію, тобто пристосування конституційних 
постулатів до орієнтирів суспільства, які, на 
відміну від стратегічних пріорітетів, можуть 

стрімко змінюватися. Але ця новелізація не 
завжди потребує нового тексту Конститу-
ції (нової її редакції). Більш безпечним для 
процесів конституціоналізації державного 
та суспільного життя, стабільності правопо-
рядку є часткові зміни конституційних при-
писів або “мовчазне перетворення” консти-
туції без змін її тексту[6].
Багато науковців пов’язуюють “консти-

туційну реформу” із внесенням змін до кон-
ституції, але з таким твердженням важко 
погодитися, адже у науці це визначення під-
падає під категорію конституційного про-
цесу. Саме конституційний процес виступає 
як процес законодавчої діяльності, спрямо-
ваної на вироблення, прийняття, введення 
в дію та змінення органами державної вла-
ди, громадянами, іншими уповноважени-
ми суб’єктами Основного Закону держави.
Дуже часто науковці вживають терміни кон-
ституційної модернізації та конституційної 
реформи як синоніми, причому більшість 
учених у своїх наукових працях використо-
вують саме термін конституційна реформа, 
трохи рідше конституційний процес.Однак 
зміст зазначених категорій трактується нео-
днаково, що зумовлює необхідність деталь-
но зупинитися саме на співвідношенні цих 
категорій.
Аналізуючи наукові праці з цієї темати-

ки, нерідко зустрічається твердження, що 
центральне місце в понятійному апараті 
конституційних реформ займає визначен-
ня поняття самої конституційної реформи. 
При цьому конституційна реформа визнача-
ється як «найважливіше державно-правове 
явище, що являє собою сукупність право-
вих та політичних заходів, які проводять-
ся з метою якісної зміни чинного або при-
йняття нового основного закону країни, і на 
його основі поступового оновлення всього 
законодавства держави» [7, с. 6-7].У даному 
визначенні конституційна реформа розгля-
дається в «широкому» сенсі, оскільки вклю-
чає в себе як прийняття нового основного 
закону держави, так і якісну зміну чинної 
конституції.
Інше трактування конституційної ре-

форми пов’язане з тим, що  це «зміни, вне-
сені до основного закону під впливом різ-
них факторів, найчастіше у результаті зміни 
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співвідношення політичних сил в суспіль-
стві» [8, с. 425].Тобто конституційна рефор-
ма розглядається лише як зміна конституції, 
внесення до неї певних поправок (конститу-
ційна реформа у «вузькому» розумінні).
Найбільш загальна точка зору з приводу 

поняття і сутності конституційної реформи 
висловлюється, якщо її розглядати у двох 
аспектах: 1) конституційна реформа являє 
собою перегляд конституції і прийняття її в 
новій редакції (ревізія конституції); 2) у де-
яких державах конституційна реформа – це 
внесення серйозних поправок до конститу-
ції [9, с. 444]. Такий підхід поєднує в собі 
розгляд поняття конституційної реформи у 
«вузькому» і «широкому» сенсах.
Співвідношення потенціалів конститу-

ційної модернізації та конституційної ре-
форми є об’єктом дискусії у правовій науці.
Так існує думка, що «реформа передбачає 
кардинальний перегляд або навіть зміну 
чинної конституційної моделі, у той час як 
модернізація означає її вдосконалення че-
рез розвиток позитивних елементів і мінімі-
зацію негативних... Модернізація – це реві-
зія в рамках можливого» [10, с. 116].Тобто, 
таким чином, фактично протиставляючи 
конституційну модернізацію конституційні 
реформі.Інша позиція полягає в тому, що 
пріоритет віддається конституційній рефор-
мі як найбільш радикальній формі консти-
туційних перетворень.Під модернізацією 
розуміють зміну чогось застарілого з метою 
пристосування його до сучасних вимог, час-
то за допомогою застосування нових мето-
дів наближення слабо розвинених країн до 
рівня світових лідерів.Таким чином, з точ-
ки зору правової регламентації перехідних 
процесів в соціумі конституційна модерні-
зація – це процес зміни конституції з метою 
узгодження її норм з соціальною реальніс-
тю.
У контексті конституційної модерніза-

ції конституційне реформування виконує 
ряд специфічних функцій: адаптацію кон-
ституційного порядку до нових суспільно-
політичних реалій, створення ефективних 
конституційно-правових інститутів; легі-
тимацію політичного режиму; зміцнення 
і розвиток правової культури і правосвідо-
мостітощо. Величезне значення набуває ре-

алізація зазначених функцій в умовах пере-
ходу від квазідемократичних режимів до де-
мократичних.Можна сказати, що конститу-
ційна модернізація виступає як онтологічна 
сутність правової демократичної держави, 
якщо її аналізувати з позиції реального кон-
ституціоналізму.
Отже, конституційна реформа є складо-

вим елементом конституційної модернізації.
Реформа – це спосіб зміни основного закону, 
що здійснюється відповідно до норм закла-
дених у самій конституції.На практиці кон-
ституційна реформа реалізовується за допо-
могою внесення поправок до чинної консти-
туції чи прийняття нового законодавства в 
галузі конституційного права.Конституцій-
на модернізація є  ширшим поняттям, що 
проявляється не тільки в перегляді консти-
туції та її окремих положень, а й у процесах 
трансформації економіки, політичної влади, 
соціально-культурних основ держави.

Висновок. Головним критерієм визна-
чення ступеня реальності будь-якої кон-
ституції були і залишаються стабільність та 
ефективність розвитку конституції.Саме в 
проблемі конституційної модернізації кри-
ється відповідь на запитання, чому одні кон-
ституції функціонують достатньо довго, а 
інші з моменту їх розробки вже прирікають 
себе на короткочасність існування.У зв’язку 
з цим вельми актуальна проблема вивчення 
особливостей конституційної модернізації.
Поняття конституційна модернізація відо-
бражає динаміку зміни кількісної та якісної 
форми конституції.
Таким чином, можна виділити два ви-

значення конституційної модернізації.У 
широкому значенні конституційна модер-
нізація відображає динамічний аспект бут-
тя конституції, а у вузькому значенні вона 
відображає функціональні характеристики 
забезпечення конституційного реформуван-
ня.
Можна зробити висновок, що такі по-

няття, як “конституційна модернізація”, 
“конституційна трансформація”, “конститу-
ційна реформа”, схожі за своїм значенням і 
доповнюють один одного.Але зміст поняття 
конституційної модернізації є ширшим від 
інших суміжних понять. Незважаючи на той 
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інтерес, який проявляється до феномену 
конституційної модернізації з боку сучасних 
науковців і політиків, більшість досліджень 
не дає повного уявлення про всі його зміс-
товні сторони, особливо в контексті розви-
тку і оновлення конституцій.
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SUMMARY 
The article is devoted to the defi nition of 

the concept of constitutional modernization 
and analyze historical stages of constitutional 
modernization. The views of scientists about the 
concept of constitutional modernization value of 
adjacent categories are analyzed.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена визначенню понят-

тя конституційної модернізації та аналізу 
історичних етапів конституційної модерні-
зації. Проаналізовані погляди науковців щодо 
співвідношення поняття конституційної мо-
дернізації з суміжними категоріями.
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ÂÏËÈÂ ÏÐÈÍÖÈÏÓ ÏÎÄ²ËÓ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÂËÀÄÈ ÍÀ 
ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÍÎ¯ ÌÎÄÅË² ÂËÀÄÈ: 

ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä ² ÓÊÐÀ¯ÍÀ

В статье рассматривается зарубежный 
опыт использования принципа деления власти 
и его влияние на становление демократической 
модели государственного устройства. Сделан 
вывод, что реализация принципа деления вла-
сти является залогом политической стабиль-
ности и непрерывности функционирования 
государственной власти на пути демократии.
Ключові слова: поділ влади, демократія, право-

ва держава, державна влада, державний устрій, 
система стримувань і противаг, форми правління, 
державне управління.
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Мета
З’ясувати наявний у світі досвід реаліза-

ції принципу поділу влади в залежності від 
існуючої форми правління в тій чи іншій 
державі та можливість його застосування в 
українських реаліях.  

Завдання
Проаналізувати взаємодію вищих ор-

ганів державної влади у країнах з різними 
формами державного правління. Визначити 
тенденції та окреслити шляхи підвищення 
ефективності реалізації принципу поділу 
державної влади в Україні з огляду на до-
свід зарубіжних країн.

Актуальність даного дослідження поля-
гає в осмисленні зарубіжного досвіду реалі-
зації принципу поділу влади для його мож-
ливого застосування у конституційно-пра-
вовій практиці України з огляду на суттєві 
зміни у суспільно-політичному житті країни 
впродовж останніх двох років. 
Дослідженням принципу поділу держав-

ної влади займалися такі вітчизняні та зару-
біжні вчені, як В. Власихин, Е. Коврякова, 
М. Крутоголов, Р. Мартинюк, С. Метель-
ський, А. Мішин, Л. Окуньков, А. Орлов, 
Г. Семигин, Ю.Тодика, І. Шапиро, М. Шу-
гарт, В. Чиркін, Л. Ентін і т. д. 
Держави розрізняються за формами 

правління й формами державного устрою. 
Існують дві основні форми правління – мо-
нархія й республіка. Монархія – форма 
правління, де вища влада в державі нале-

Вступ
Ідея поділу влади пройшла серйозне 

випробування часом і є на сьогодні одним 
з основоположних принципів демократич-
ної організації держави, передумовою вер-
ховенства права та забезпечення вільного 
розвитку людини. Історичний досвід багато 
в чому підтверджує правоту цього універ-
сального конституційно-правового засобу 
обмеження та контролю влади. Однак, його 
реальне втілення в державах, що знаходять-
ся на різних етапах політичного, соціаль-
но-економічного та культурного розвитку, 
призводить до неоднозначних практичних 
результатів і соціальних наслідків. Очевид-
ним стає розрив двох взаємопов’язаних на-
чал: конституційно-правової доктрини, яка 
закріплює основні положення принципу 
поділу влади і складної політичної динамі-
ки, що вносить свої корективи у розуміння 
специфіки будь-якої конституційно-право-
вої теорії.
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жить одній особі – монархові, тому вони бу-
вають: абсолютні, де влада ніким і нічим не 
обмежена й належить тільки монархові (Са-
удівська Аравія, Оман, Катар, ОАЕ); консти-
туційна, де влада монарха обмежена (Бель-
гія, Голландія, Швеція, Іспанія й ін.). 
Республіка – форма правління, де вища 

влада в державі належить виборним орга-
нам – парламенту або президентові, тому 
республіки підрозділяються на парламент-
ські, президентські, або змішані. У світі біль-
шість держав є республіками, але існують і 
біля 40 монархій, які, по суті, є парламент-
ськими монархіями, у яких взаємовідно-
шення вищих органів держави будуються 
на тих же принципах, що і в парламент-
ських республіках. 
Більшість учених, аналізуючи умови по-

ділу влади в будь-якій країні, прив’язує їх до 
певної форми правління, у рамках якої існує 
та або інша модель поділу влади. Так Л. Ен-
тін розглядає поділ влади в: 1) президент-
ській республіці; 2) парламентських монар-
хіях і республіках; 3) країнах зі змішаною 
формою правління; 4) країнах, що розви-
ваються. Базуючись на даній класифікації, 
розглянемо згадані моделі більш докладно. 
Президентські республіки (з чітким по-

ділом влади й наявності у президента ши-
рокого спектра владних повноважень). У 
президентських республіках президент – це 
ключова фігура реальної державної влади. 
Він має величезні можливості для ефектив-
ного проведення свого політичного курсу, 
тому що є главою держави і займає цен-
тральне місце в системі державних органів.
Класичними президентськими респу-

бліками є держави, конституції яких ви-
значають принцип поділу влади, успішно 
реалізований на практиці, при цьому пре-
зидент має значні повноваження у сфері 
внутрішньої, зовнішньої й оборонної полі-
тики, домінуючи над функціями законодав-
чого органу, однак не превалюючи над ним. 
Сам інститут президента носить виборний і 
змінюваний характер. Судова влада в таких 
республіках незалежна й самостійна при 
прийнятті рішень. Класичним прикладом є 
Сполучені Штати Америки. При цьому Кон-
грес протягом всієї історії надає Президен-
ту нові повноваження. Законодавча й ви-

конавча влада формуються незалежно одна 
від одної, їхні повноваження розмежовані за 
Конституцією. У США повною мірою реалі-
зується модель «сильний президент – силь-
ний парламент», президент не може розпус-
тити Конгрес, а останній не може простим 
голосуванням відправити президента у від-
ставку [6, с. 45-68].
У сучасних політичних системах інститут 

президента має високу популярність за його 
оперативність, дієвість, виваженість при ви-
робленні та реалізації внутрішньої й зовніш-
ньої політики, персональну відповідальність 
за прийняття рішень. Але зрозуміло, що 
президентські республіки не можуть існу-
вати без збалансованого поділу влади і без 
принципу відповідальності уряду за ухвале-
ні рішення. 
Президентська форма правління поши-

рена в багатьох країнах Латинської Амери-
ки, Азії й Африки, де процеси економічної 
лібералізації й демократизації залежать від 
президентської форми правління. Венесуе-
ла після реформ Чавеса – авторитарна пре-
зидентська республіка. 
У цих країнах існує тенденція переходу 

до «суперпрезидентських» республік, коли 
інші гілки влади не врівноважують повно-
важень президента, тобто відсутня система 
стримувань і противаг. Таким чином, пре-
зидентська влада не є гарантом демократії 
й за відсутності поділу влади і недоскона-
лих противагах може стати причиною по-
вороту до авторитарного правління. Так у 
Росії, пише С. Мемельський, «закріплена 
Конституцією Російської Федерації форма 
правління поєднує в собі ознаки змішаної, 
президентської й «суперпрезидентської» 
республіки» [12, с. 63]. Ця форма правлін-
ня фактично незалежна, неконтрольована 
на практиці законодавчою, виконавчою або 
судовою гілкою влади і, як правило, має на 
увазі принцип прямих виборів президента 
виборцями фактично без проміжних органів 
або інстанцій [12, с. 11]. Як для Латинської 
Америки, так і для Росії характерне кон-
фліктне існування й взаємодія протилежних 
по своїй суті авторитарних й демократичних 
ціннісних орієнтацій, а це ускладнює розбу-
дову громадянського суспільства як у Росії, 
так і у Латинській Америці.
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Парламентські або конституційні монар-
хії. По суті, це данина історичній традиції, 
тому що основну державно-політичну роль 
у цих державах відіграють парламенти. Для 
країн з монархічною парламентською фор-
мою правління характерна наявність мо-
нарха – глави держави (який «царює, але 
не править»), законодавчого органу, уряду 
й суду. До характерних рис конституційної 
монархії можна віднести: верховенство пар-
ламенту в політичному житті держави, а як 
наслідок – винятковий вплив політичних 
партій і їхніх лідерів; монарх скоріше номі-
нальна фігура, він обмежений у своїх діях 
щодо управління державою або юридично, 
або за сформованою традицією, при цьому 
монарх має суспільно – політичний авто-
ритет, але не юридично-правовий вплив; 
функції інститутів законодавчої й виконав-
чої влади часто дублюються у своїх функ-
ціях, а поділ влади не носить твердого ха-
рактеру; уряд формується парламентською 
більшістю.
Кожна складова частина державної вла-

ди предметно виконує свої функції. Зако-
нодавча влада має велике значення, тому 
що формує уряд і має контрольні функції. 
Звичайно, всі вихідні від монарха акти під-
готовлені урядом і в остаточному підсумку, 
щоб мати юридичну силу, затверджуються 
прем’єр-міністром, який реально виконує 
функції глави держави. До держав з такою 
формою правління відносяться: Великобри-
танія, Бельгія, Данія, Іспанія, Камбоджа, Ні-
дерланди, Швеція, Японія. Монархи – глави 
цих держав – не мають повноти влади. Так 
у Японії, як і у Великобританії, повноважен-
ня монарха (імператора) суворо обмежують-
ся (ст. 2, 3 Конституції Японії 1947 р.) [8].
Парламентські республіки відрізняють-

ся від інших наявністю значних повнова-
жень парламенту, закріплених у конститу-
ції. Також у цих республіках політичні пар-
тії мають великий вплив на функціонування 
державних інститутів. Функції президента 
в таких республіках схожі з повноваження-
ми монарха в конституційних (парламент-
ських) монархіях. Президент обирається 
або парламентом (Угорщина, Німеччина, 
Індія, Італія, Латвія, Чехія, Швейцарія), або 
населенням (Австрія, Ірландія, Ісландія, 

Португалія, Сінгапур, Литва, Естонія). По-
вноваження президента у таких республіках 
обмежені парламентом або урядом. Уряд 
формується парламентською більшістю. Що 
стосується правосуддя, то, наприклад, в Іта-
лії Конституційний суд вправі скасувати дію 
будь-якого законодавчого акту або норми за-
кону. Він складається з п’ятнадцяти суддів, 
третина з яких призначається президентом, 
третина – парламентом, а ще одна третина 
– вищою магістратурою (орган судової юсти-
ції) [4]. Таке формування суду дозволяє мак-
симально збалансувати його рівновіддале-
ність від усіх гілок влади. У парламентських 
республіках парламент є ключовою ланкою 
державного устрою, тому в них роль прези-
дента носить представницький характер. 
Парламентсько-президентські респу-

бліки (Греція, Ісландія, Польща, Україна, 
Фінляндія, Франція), для яких характерний 
дуалізм державного управління (змішані, з 
неявним превалюванням тієї або іншої гіл-
ки влади). Уряд, як правило, пов’язаний 
подвійною відповідальністю перед главою 
держави й законодавчим органом. Однак 
є й особливості. Так, у Франції інститут 
сильної президентської влади поєднаний 
з демократичними інститутами. Крім того, 
сьогодні інститут президента у Франції зна-
чно домінує над функціями парламенту [9, 
с. 103]. Французька Конституція допускає 
участь Президента у всіх трьох гілках вла-
ди, не відносячи його ні до однієї з них. 
Президент стежить за дотриманням Кон-
ституції і забезпечує своїм арбітражем нор-
мальне функціонування державних органів 
(ст. 5 розділу 2 Конституції Франції), тобто 
він наділяється функціями конституційно-
го нагляду, а також конституційним пра-
вом втручатися в справи інших гілок влади. 
Згідно із ст. 8, Президент не пов’язаний 
якими-небудь зобов’язаннями щодо при-
значення прем’єр-міністра, хоча на практи-
ці ним враховується думка парламентської 
більшості [7, с. 460-480]. Президент Франції 
формально не може відправити уряд у від-
ставку, але у випадку, якщо його підтримує 
парламентська більшість, він може вплину-
ти на відставку глави уряду. За традицією, 
уряд у Франції йде у відставку після знову 
проведених парламентських виборів. На 
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відміну від Франції, Президент РФ має за-
кріплене за ним Конституцією РФ право на 
власний розсуд (п. «в», Ст. 83, Гл. 4) [5] від-
правляти або ні уряд у відставку. На думку 
Р. Мартинюка, в Україні, згідно зі Консти-
туцією, запроваджена змішана форма дер-
жавного правління, близька до французької 
моделі, проте з деякими відмінностями [11]. 
Крім того, у парламентсько-президент-

ських республіках президент і прем’єр-
міністр можуть належати до різних по-
літичних груп, а це може як негативно, 
так і позитивно впливати на політичний й 
економічний розвиток країни. На це звер-
тає увагу О. Коврякова у своїй дисертації 
«Парламентський контроль у закордонних 
країнах» [3]. Негативний приклад взаємодії 
між гілками влади має й Україна, де супе-
речки між президентом і прем’єром при-
звели до «припинення діяльності Верховної 
Ради шостого скликання та проведення до-
строкових парламентських виборів». Як за-
значають дослідники, режими із сильними 
законодавчими повноваженнями президен-
та є проблемними, так само як і ті, у яких 
повноваження стосовно кабінету розділені 
між законодавчими зборами й президентом. 
У цілому ж парламентсько-президентські 
республіки містять у собі в тій або іншій мірі 
елементи парламентських і президентських 
республік. 
Щодо «суперпрезидентських» республік, 

то це гіпертрофована форма президент-
ських республік, де поділ влади носить фор-
мальний характер. «Суперпрезидентською» 
республікою варто називати таку республі-
канську форму правління, за якої дотримані 
всі основні атрибути президентської респу-
бліки, але президент при цьому має широкі 
правові важелі впливу на парламент, бере 
участь у формуванні суддівського корпусу 
й не може бути відкликаний зі своєї поса-
ди. «Суперпрезидентська» республіка може 
трансформуватися в державу авторитарного 
типу, в якій усі владні важелі належать ке-
рівникові держави, хоча формально в осно-
вному законі можуть існувати інші гілки вла-
ди або проводитися вибори глави держави. 
У державах такого типу може проголошу-
ватися довічний президент (Туркменістан), 
або існувати можливість переобрання «пре-

зидента» необмежену кількість разів (у Біло-
русії, за результатами референдуму від 17 
жовтня 2004 р., 77,3 % голосів було віддано 
за виключення з Конституції обмеження 
права президента обиратися двічі) [1, с. 1], 
також це деякі країни Латинської Америки 
й Африканського континенту. Дану катего-
рію країн не можна відносити до республік з 
повноцінним поділом влади.
Сьогодні принцип поділу влади закрі-

плений у Конституціях багатьох розвине-
них демократичних країн, однак спектр 
реалізації цього механізму досить різнома-
нітний. Так Саудівська Аравія – монархія, 
Об’єднане Королівство Великобританії й 
Північної Ірландії (Великобританія) поєд-
нують у собі елементи конституційної мо-
нархії й парламентської республіки, Спо-
лучені Штати – президентська республіка, 
Франція й Греція – парламентсько-прези-
дентські республіки, Італія – парламентська 
республіка. Китайська Народна Республі-
ка відноситься до держави соціалістичного 
типу, у якій проглядаються тенденції до ре-
алізації демократичних принципів.
Українська конституційно-правова 

практика в аспекті реалізації принципу по-
ділу державної влади та закріплення форми 
державного правління зазнавала суттєвих 
змін за період незалежності України. Від-
повідно до статті 6 Конституції України, 
державна влада в Україні здійснюється на 
засадах її поділу на законодавчу, виконав-
чу та судову. Основний закон нашої держа-
ви закріпив модель президентсько-парла-
ментської республіки зі своїм прийняттям у 
1996 році. Пізніше Законом України “Про 
внесення змін до Конституції України” від 
8 грудня 2004 р. № 2222-IV, спрямованим 
на посилення ролі вищого законодавчого 
органу та чітке оформлення його взаємовід-
носин з урядом, була запроваджена парла-
ментсько-президентська форма державного 
правління. Рішенням Конституційного Суду 
України від 30 вересня 2010 року даний за-
кон було визнано неконституційним та за-
значено, що визнання неконституційним 
закону № 2222 означає відновлення дії по-
передньої редакції норм Конституції Украї-
ни, які були змінені, доповнені та виключені 
зазначеним законом. Повернення до Кон-
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ституції 1996 року, фактична відсутність по-
ділу влади та її зосердження в руках прези-
дента стали передумовою нових суспільних 
потрясінь – революційних подій 2013 – 2014 
років. 22 лютого 2014 року Верховна Рада 
України прийняла Постанову, якою було 
відновлено чинність (визнано такими, що є 
чинними на території України положення) 
Конституції України в редакції 2004 року (зі 
змінами від 1 лютого 2011 року та 19 верес-
ня 2013 року). Тобто сьогодні згідно з Кон-
ституцією Україна є парламентсько-прези-
дентською республікою.
Виходячи з вище зазначеного, ми бачи-

мо, що в Україні стала уже традиційною не-
гативна практика зміни співвідношення та 
взаємодії гілок державної влади в залежнос-
ті від того, хто отримав перемогу на прези-
дентських/парламентських виборах. Владні 
структури продовжують конкурувати, діють 
неефективно і втрачають довіру більшості 
громадян, а це призводить до дестабілізації 
політичної системи. Тобто форма держав-
ного правління в українських реаліях, як 
бачимо, поки що, на жаль, ніякого відно-
шення до кращого життя не має, а принцип 
розподілу державної влади поки що існує 
лише на рівні Конституції, ефективного ж 
втілення він ще не отримав з огляду на ви-
щезазначені змінні процеси.
Також від форми правління не залежить 

і модель державного управління. Україн-
ська модель управління повинна базуватися 
на системі «стримувань і противаг», у якій 
держава повинна віддавати частину своїх 
повноважень на місця для того, щоб задо-
вольнити потреби населення. Крім того, 
перерозподіл функцій державної влади по-
винен відбуватися через децентралізацію 
влади, розширення прав місцевого самовря-
дування і збільшення інститутів громадян-
ського суспільства. Як стверджує І. Шапиро, 
«демократія настільки протистоїть сваволі 
влади, наскільки вона є колективним само-
врядуванням». По суті, місцеве самовряду-
вання повинно стати необхідною демокра-
тичною противагою центральній владі. А це 
можливо лише тоді, коли відбувається про-
цес децентралізації влади на центральному 
рівні й населення отримає додаткові мож-
ливості участі в політичному процесі [13]. 

Доречною є думка О. Зінченко, що «делегу-
вання управлінських функцій згори донизу 
і всебічний розвиток місцевого самовряду-
вання є запорукою утвердження в державі 
демократичних стандартів управління» [2, 
с. 21]. 
Характерно, що прибічники президент-

ської республіки в Україні часто посила-
ються на конституційний досвід США, де 
існує відносна самостійність вищих органів 
влади по відношенню один до одного, хоча 
насправді автори американської конститу-
ційної моделі створили форму державного 
правління не з «поділом влади», а з відо-
кремленими один від одного владними ін-
ститутами – президентом, законодавчим ор-
ганом і судами, які мають розмежовані ком-
петенції й розподілені функції, тому прове-
дення цілісної політики вимагає співпраці 
всіх гілок влади [6, с. 45-68]. Американська 
система надає конкретні інституційні повно-
важення президентові й законодавчому ор-
ганові, призводить тим самим до суперни-
цтва між ними у виробленні політики, але в 
той же час вона створює стимули, необхідні 
гілкам влади для співпраці [1, с. 14-15]. 
Сьогодні в США існує тенденція пере-

розподілу влади в бік її виконавчої складо-
вої, поступове делегування Конгресом США 
все більших повноважень і спеціальних 
функцій Президентові, в тому числі щодо 
зміцнення безпеки. Це викликано бороть-
бою з тероризмом (особливо після терактів 
11 вересня 2001 року) і сучасною економіч-
ною кризою в країні. США – це класична 
президентська республіка із сильним пре-
зидентом, повноваження якого суворо роз-
межовані з Конгресом (реалізована модель 
«сильний президент – сильний парламент»). 

Висновки
Отже, проведений аналіз дозволяє зро-

бити висновки, що особливості реалізації 
принципу поділу влади залежать від форми 
державного правління. Державні моделі 
правління розвинутих демократичних кра-
їн дуже різні та багатогранні. Так, для країн 
Європи, у яких діє принцип поділу влади, 
найбільш характерний парламентський 
і парламентсько-президентський типи 
правління з сильною виконавчою владою. 
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SUMMARY 
The foreign experience of using the principle 

of division of powers and its infl uence on the 
democratic model of state is analyzed in an 
article. The conclusion is made that realization 
of the division of powers principle is the base of 
political stability and continuation of state powers 
functioning on the way to democracy.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається зарубіжний досвід 

використання принципу поділу влади та його 
вплив на становлення демократичної моде-
лі державного устрою. Зроблено висновок, що 
реалізація принципу поділу влади є запорукою 
політичної стабільності та безперервності 
функціонування державної влади на шляху де-
мократії.

Об’єднує їх те, що в них реалізований прин-
цип розподілу влади, який є запорукою 
політичної стабільності та безперервності 
функціонування державної влади. Досвід 
європейських країн вказує на партнерське 
ставлення держави до інституту місцевого 
самоврядування, який поряд з державою є 
рівноправним суб’єктом з організації життє-
діяльності на місцевому рівні. В Україні, де 
зараз відбуваються значущі для майбутньо-
го існування нашої держави зміни, вкрай 
важливим є зважання на зарубіжний досвід 
реалізації принципу поділу державної вла-
ди, проте варто не забувати про особливі 
риси, які притаманні лише Україні.
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Статья посвящена выяснению перспектив 
совершенствования правового регулирования 
ограничений предмета всеукраинского рефе-
рендума, учитывая особенности национальной 
правовой системы и опыт зарубежных стран

Ключові слова: референдум; всеукраїнський ре-
ферендум; предмет всеукраїнського референдуму; 
обмеження предмету всеукраїнського референдуму

 ÊÎÇÀ×ÅÍÊÎ Îëüãà Ñåðã³¿âíà - ñòóäåíòêà ²² êóðñó ìàã³ñòðàòóðè þðèäè÷íîãî 
ôàêóëüòåòó Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà

ського референдуму, визначення доцільнос-
ті завпровадження відповідних обмежень 
на конституційному та законодавчому рівні 
та конкретні пропозиції вдосконалення іс-
нуючого нормативного матеріалу в аспекті 
запропонованого до розгляду питання.

Актуальним на сьогоднішній день зали-
шається питання конституційного та зако-
нодавчого унормування питань щодо яких 
проведення загальнонаціонального рефе-
рендуму є обов’язковим, та питань, стосов-
но яких проведення загальнонаціонального 
референдуму не допускається.
Предмет всеукраїнського референду-

му, його теоретичні засади та проблеми 
його обмеження аналізуються у працях ві-
домих вчених-правників О. В. Батанова, 
С. Дерев’янка, Л. Т. Кривенко, О. М. Ми-
роненка, О. Г. Мурашина, М. В. Оніщука, 
В. Ф. Погорілка, М. І. Ставнійчук, Ю. М. То-
дики, В. Л. Федоренка, В. М. Шаповала, 
Ю. С. Шемшученка та інших.
Щодо визначення предмета загальнона-

ціонального референдуму, думка вчених не-
однозначна. Предмет референдуму тлума-
чать як «питання великої державної важли-
вості», «особливо важливі питання держав-
ного життя», «доленосні питання» тощо. Всі 
ці визначення правильні, проте, як зазна-
чали Ю. А. Дмітрієв та В. В. Комарова, ви-
значення предмета загальнонаціонального 
референдуму через ступінь переваги мають 
один суттєвий недолік – вони не є вичерп-
ними, оскільки під ці визначення підпада-

Вступ
Звернення до волі народу історично має 

стати одним із ключових механізмів при-
йняття визначальних рішень для життя 
держави. Принципове значення та важли-
вість питання предмета всеукраїнського ре-
ферендуму та його обмеження є беззапере-
чним та пов’язане більшою мірою з тим, що 
предмет референдуму визначає обсяг його 
компетенції [4; с. 153], він завжди перед-
бачає вирішення найважливіших проблем 
суспільного та державного життя і часто є 
загальноприйнятою формою легітимації рі-
шень, що потребують міжнародного визна-
ння.

Метою даної статті є з’ясування перспек-
тив вдосконалення конституційно-правово-
го регулювання обмеження предмета все-
українського референдуму з огляду на осо-
бливості національної правової системи та 
досвід зарубіжних країн в цьому контексті.

Завдання, які ставить перед собою ав-
тор статті, передбачають окреслення мож-
ливих видів обмежень предмета всеукраїн-
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ють і питання, що не можуть виноситись на 
референдум [6; с. 162].
Відомо, що чинна Конституція Украї-

ни не вживає термін «предмет всеукраїн-
ського референдуму», однак сутність його 
розкривається конституційними нормами, 
котрими визначаються питання, із яких 
референдум може проводитись, та перелік 
законопроектів, із яких його проведення 
не допускається [7; с. 426]. Статтею 74 Кон-
ституції України встановлено, що «референ-
дум не допускається щодо законопроектів 
з питань податків, бюджету та амністіі» [1]. 
Закріплюючи такий вичерпний перелік об-
межень, Конституція України передбачає 
обов’язкове проведення референдумів із пи-
тань про зміну території України(стаття 73) 
та про внесення змін до розділів I, III, XIII 
Конституції України (частина перша статті 
156).
Законом України «Про всеукраїнський 

та місцеві референдуми» 1991, який втра-
тив чинність із прийняттям Закону України 
«Про всеукраїнський референдум» 2012 р., пе-
редбачалось, що предметом всеукрансько-
го референдуму, згідно зі статтею 3, може 
бути : «затвердження Конституції України, 
її окремих положень та внесення до Консти-
туції України, змін і доповнень; прийняття, 
зміна або скасування законів України або 
їх окремих положень; прийняття рішень, 
які визначають основний зміст Конституції 
України, законів України та інших право-
вих актів». Доповнювали цей перелік ви-
писані у частині першій та другій статті 5 
«питання, що виносяться на всеукраїнський 
референдум». Частиною третьою цієї ж стат-
ті встановлювалось, що «на всеукраїнський 
референдум не виносяться питання, відне-
сені законодавством України до відання ор-
ганів суду і прокуратури; питання амністіі та 
помилування; питання про вжиття держав-
ними органами Украіни надзвичайних і не-
відкладних заходів щодо охорони громад-
ського порядку, захисту здоров’я та безпеки 
громадян; питання, пов’язані з обранням, 
призначенням і звільненням посадових 
осіб, що належать до компетенції Верховної 
Ради України, Президента України, Кабі-
нету Міністрів України» [2]. Таким чином, 
положення вищезазначеного закону місти-

ли як ширший перелік питань, які могли 
виноситись на всеукраїнський референдум, 
так і ширший перелік обмежень предмета 
всеукраїнського референдуму порівняно з 
конституційними положеннями. Очевидно, 
існувала суперечність між нормами закону 
та положенням Конституції України, які за 
час чинності вказаного закону так і не були 
приведені у відповідність до Основного За-
кону. Це, зокрема, спонукало Конституцій-
ний Суд України «звернути увагу Верховної 
Ради України, народних депутатів Украіни, 
Президента України на необхідність ініці-
ювання та приведення існуючого законо-
давства України з питань референдумів у 
відповідність до норм чинної Конституції 
України» (пункт 5 резолютивноі частини не-
законно Рішення від 16 квітня 2008 року).
На сьогоднішній день, визначенню 

предмета всеукраїнського референдуму 
присвячена стаття 3 чинного Закону Укра-
їни «Про всеукраїнський референдум», яка 
передбачає, що предметом всеукраїнського 
референдуму можуть бути будь-які питання, 
за винятком тих, вирішення яких референ-
думом не допускається Конституцією Укра-
їни, законами України. На всеукраїнський 
референдум можуть виноситися декілька 
питань з однієї проблеми. Згідно з части-
ною третьою вказаної статті за предметом 
всеукраїнський референдум може бути:       
1) про схвалення нової редакції Конститу-
ції України, внесення змін до Конституції 
України, скасування, втрату чинності чи ви-
знання нечинним закону про внесення змін 
до Конституції України (конституційний ре-
ферендум); 2) про зміну території України 
(ратифікаційний референдум); 3) щодо при-
йняття чи скасування закону України або 
внесення змін до чинного закону України 
(законодавчий референдум); 4) з будь-кого 
питання за винятком тих, щодо яких рефе-
рендум не допускається згідно з Конститу-
цією України (загальний референдум). 
Заслуговують на увагу, на наш погляд, про-
позиції законопроекту про всеукраїнський 
референдум 1999 року народних депутатів 
України О. Ю. Кучеренка, Ю. Я. Іоффе і О. 
Р. Абдулліна про те, що на всеукраїнський 
референдум не виносяться «питання щодо 
затвердження законопроекту про внесення 
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змін до Конституції України, щодо якого 
не було додержано процедури його при-
йняття, визначеної статтею 156 Конституції 
України» (пункт 1 частини другої статті 5), 
«питання помилування» (пункт 2 частини 
другої цієїж статті) [8]. Слушними видають-
ся пропозиції, викладені свого часу у про-
екті закону про всеукраїнський референ-
дум 2008 року Ю. Б. Ключковським про те, 
що не може бути ініційовано призначення 
всеукраїнського референдуму щодо питань 
«прийняття, зміни чи скасування підзакон-
них актів» (пункт 4 частини четвертої статті 
14), «кадрових питань» (пункт 6), а також, 
що «не може бути здійснена народна ініці-
атива щодо ратифікаційного референдуму» 
(частина шоста статті 14) [9].
Доволі часто в Україні у законопроектах, 

що вносяться на розгляд Верховної Ради 
України намагаються врегулювати питання 
відкликання колегіальних органів публіч-
ної влади та вищих посадових осіб держави 
шляхом референдуму. Зазначена практика 
існує і в зарубіжних країнах. Так, Конститу-
ція князівства Ліхтенштейн у статті 48 пе-
редбачає можливість такого референдуму. 
Розпуск парламенту в результаті народного 
голосування може мати місце в деяких ні-
мецьких землях (наприклад Берлін), хоча 
федеральний закон такого інституту не міс-
тить. В окремих конституціях європейських 
країн допускається відзив президента ви-
борцями (конституції Ісландіі, Австрії) [4; 
с. 157]. Цей інститут був передбачений За-
коном України «Про всеукраїнський та міс-
цевий референдум» 1991 р. (ст. 13 закону). 
Однак чинна Конституція України його не 
закріплює, але спроби ініціювати такий ре-
ферендум були здійснені у 1992, 1993, 1996, 
1998 рр. Така спроба була здійснена на ре-
ферендумі 16 квітня 2000 р., на якому було 
запропоновано громадянам висловити дум-
ку з шести питань, які також тією чи іншою 
мірою стосувалися довіри Верховній Раді 
України. Ситуація змінилася в результаті Рі-
шення КСУ про неконституційність першо-
го і шостого питання, у зв’язку з чим загаль-
ний предмет цього референдуму трансфор-
мувався у проблему парламентської рефор-
ми в Україні. Конституційний Суд України 
у мотивувальній частині Рішення від 27 бе-

резня 2000 р. N 3-рп/2000 зазначив: «Чинна 
Конституція України не передбачає інститу-
ту висловлення недовіри на всеукраїнсько-
му референдумі, в тому числі проголошено-
му за народною ініціативою, Верховній Раді 
України чи будь-яким іншим органам дер-
жавної влади як можливої підстави достро-
кового припинення їх повноважень». Але 
навіть після відповідного рішення більшість 
спроб ініціювати проведення всеукраїнсько-
го референдуму у 2001 р. мали відверто ін-
ституційний характер і стосувалися як недо-
віри Президенту України, так і підтримки 
його політичного курсу.
Як зазначають В. Погорілко та В. Федо-

ренко, референдум з питань дострокового 
припинення повноважень ВРУ або Пре-
зидента України, незважаючи на суб’єкта, 
який його ініціює, передбачає політичний 
тиск на відповідні органи та може при-
звести до кризи в громадяському суспіль-
стві [6; с. 177]. Така позиція свого часу 
знайшла відображення у проекті закону 
про всеукраїнський референдум Ю. Ключ-
ковського, у якому містилась пряма норма 
про те, що не може бути ініційовано при-
значення всеукраїнського референдуму з 
питань довіри Президенту України, Вер-
ховній Раді України та Кабінету Міністрів 
України (пункт п’ятий частини четвертої 
статті 14 законопроекту) [9]. Із цією пози-
цією можна погодитися, оскільки у світо-
вій історії достатньо прикладів, коли на-
родне волевиявлення було трансформова-
не у політичний тиск на парламент, прези-
дента чи уряд (РФ 1993 р., Білорусь 1996 р. 
і т.д.) [4; с. 158]. Однак ми погоджуємося 
з тим, що у державах, у яких публічні ор-
гани державної влади абсолютно вратили 
довіру громадян і фактично стали нелегі-
тимними, такі інституційні референдуми 
з дострокового припинення повноважень 
органів державної влади можуть бути єди-
ним ефективним засобом виходу держави 
і суспільства з політичної кризи. Солідарні 
із С. Дерев’янком [7; с. 236] , який зазна-
чає, що «неправомірним було б позбавля-
ти громадян права на проведення всена-
родного голосування» щодо «довіри Пре-
зиденту України, Верховній Раді України, 
Кабінету Міністрів України».
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З огляду на це, на наше переконання, 
закріплення можливості проведення все-
українського рефередуму з питання достро-
кового припинення повноважень ВРУ, Пре-
зидента України є доцільним та може стати 
дієвим інструментом, який дозволить запо-
бігти серйозним і тривалим кризам держав-
ної влади в нашій країні. Особливої акту-
альності це питання набуває, коли суспіль-
на напруга досягає свого піку, а громадяни 
позбавлені можливості впливати на органи 
державної влади іншим чином ніж через ви-
бори, та такі форми безпосередньої демокра-
тії як збори, походи, мітинги й демонстрації, 
проведення яких так само належним чином 
законодавчо не врегульовано. Нещодавні 
події (кінець 2013-початок 2014 р.) стали 
тому підтвердженням. Закріплення такого 
механізму стане однією з гарантій відпові-
дального ставлення до належного виконан-
ня посадових обов’язків цими вищими орга-
нами державної влади та дотримання про-
голошеного політичного курсу. Проведення 
референдуму щодо висловлення недовіри 
органам державної влади повинно супро-
воджуватися чіткою процедурою, за умови 
визначення підстав для призначення такої 
форми волевиявлення.
Світова історія знає і приклади всена-

родних референдумів щодо продовження 
повноважень глави держави. Так референ-
думи характерні переважно для країн Азії та 
Африки та почали застосовуватися і в краї-
нах, що утворилися після розпаду СРСР. 26 
вересня 1999 року рішенням референдуму 
повановаження Президента Таджикістану 
Емомалі Рахмонова було продовжено з 5 до 
7 років, 27 лютого 2002 року рішенням ре-
ферендуму строк повноважень президента 
Узбекистану Іслама Карімова також було 
продовжено до 7 років. 17. 10. 2004 року 
білоруські виборці на референдумі вислови-
лись за скасування обмежень строків пере-
бування при владі президента Білорусії (що 
дозволило О. Лукашенко втретє висунути 
свою кандидатуру на виборах 2006 року). 
Подібним чином закріплювалось перебу-
вання при владі президентів Казахстану 
Нурсултана Назарбаєва (референдум 1995 
року про продовження строку повноважень 
президента) і Туркменістану Сапармурата 

Ніязова (референдум 15.01.1994 р. щодо 
продовження строку повноважень прези-
дента до 2002 р.). Погоджуючись із думкою 
В. Л. Федоренка зазначимо, що з метою упе-
редження конфлікту між законодавчих вла-
дою та глави держави було б доцільним за-
кріпити в законодавстві про всеукраїнський 
референдум неприпустимість предмета ре-
ферендуму з питань продовження повнова-
жень глави держави чи парламенту Украї-
ни поза терміни, передбачені Конституцією 
України [6; с. 178].
Свого часу проектом нової Конститу-

ції України, створеного групою науковців 
під керівництвом В. М. Шаповала, пропо-
нувалося сформулювати положення стосов-
но обмежень предмету референдуму таким 
чином: «Всеукраїнський референдум за на-
родною ініціативою не допускається щодо 
законів з питань податків, бюджету, амніс-
тії, надання згоди на обов’язковість або де-
нонсацію міжнародних договорів» (частина 
третя статті 76) [5]. Вважаємо не доцільним 
встановлювати такі обмеження та передба-
чати повну конституційну заборону прове-
дення всеукраїнського референдуму щодо 
міжнародних договорів України з огляду на 
позитивний у цьому аспекті світовий досвід 
та досвід європейського конституціоналіз-
му, зокрема, потреби подальшої розбудо-
ви української державності. Погоджуємось 
із позицією С. Дерев’янка, який зазначає, 
що «ретельний аналіз норм конституцій 
зарубіжних держав, які здебільшого забо-
роняють чи обмежують проведення таких 
референдумів, дає підстави пропонувати 
внести до оновленої Конституції України 
припис, яким надати право Президенту 
України право (краще – зобов’язати його) 
призначати всеукраїнський референдум (за 
народною ініціативою) із питань входжен-
ня України чи приєднання її до політичних 
і економічних союзів з іншими державами, 
військово-політичних блоків [7; с. 438].
Доцільним видається вивчення та за-

стосування досвіду правового регулюван-
ня означених проблем у зарубіжних краї-
нах. Чинники, що впливають на визначен-
ня предмета референдуму у законодавстві 
конкретної держави, зазвичай обумовлені 
специфікою її політичної системи, сформо-
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ваної під впливом історичних обставин. Як 
правило, на загальнонаціональні референ-
думи виносяться такі питання: прийняття 
конституціі, внесення змін до конституції; 
прийняття законів або інших правових ак-
тів; дострокове припинення або збільшення 
строків повноважень державних органів; 
питання, що стосуються міжнародних від-
носин, у тому числі – передачі суверенних 
повноважень міжнародним організаціям; 
питання, що мають ключове значення для 
держави і суспільства [10; с. 63]. У більшос-
ті європейських країн, питання, що станов-
лять предмет референдуму, чітко окремле-
ні в конституціях. Також у деяких країнах 
законодавство передбачає, що самі правила 
організації та проведення референдуму мо-
жуть бути предметом обов’язкового народ-
ного голосування (наприклад, Латвія, Маль-
та). Причиною введення відповідних норм 
є прагнення обмежити вплив парламенту 
на можливість народу приймати публічно-
владні рішення шляхом визначення правил 
проведення референдуму [10; с. 67-68].
Визначення предмету референдуму у 

зарубіжних країнах відбувається як шля-
хом законодавчого закріплення питань, які 
можуть бути винесені на голосування, так і 
шляхом законодавчого виключення певних 
сфер з предмету референдуму. Конституція 
або закон можуть містити досить широкий 
та конкретний перелік питань, що не мо-
жуть бути винесені на референдум. У той 
же час, слід мати на увазі, що єдиний підхід 
до визначення переліку питань, винесення 
яких на загальнонаціональний референдум 
забороняється, відсутній. У загальному ви-
гляді сфери, які не підлягають регулюван-
ню рішеннями референдумів становлять: 
питання, віднесені до відання судових, за-
конодавчих та адміністративних органів; 
питання амністіі та помилування; питання, 
що стосуються прав і свобод людини); пи-
тання фінансів, бюджету та податків; питан-
ня мита; територіальна цілісність; питання 
національної безпеки та оборони; питання 
збройних сил; проголошення надзвичай-
ного стану (проголошення, тривалість); за-
кони, що стосуються надання соціальних 
послуг, процесу натуралізаціі, експропрі-
аціі; закони, дія яких поширюється на те-

риторію всієї держави; засади конституцій-
ного ладу (республіканська форма правлін-
ня); конституційні зміни; статус монарха 
або королівськоі родини; законодавчі акти, 
обов’язковість прийняття яких визначена 
Конституцією; імплементація міжнародних 
договорів, їх ратифікація або денонсація. 
[10; с. 72-73].

Висновки
На наше переконання, в оновленому 

тексті Конституцї України має, з одного 
боку, бути скоригованим предмет всеукра-
їнського референдуму шляхом уточнення 
кола питань, стосовно яких проведення все-
українського референдуму є обов’язковим, 
а також питань, щодо яких проведення все-
українського референдуму не допускаєть-
ся. Пропонуємо викласти статтю 74 таким 
чином: «Референдум не допускається щодо 
законопроектів з питань податків, бюдже-
ту, амністії та помилування і тих, які скасо-
вують чи обмежують конституційні права і 
свободи людини і громадянина та гарантії 
іх реалізації або якщо вони спрямовані на 
лаквідацію незалежності чи на порушення 
територіальної цілісності України. У наступ-
ній частині статті необхідно передбачити, 
що предметом всеукраїнського референду-
му не може бути продовження повноважень 
глави держави чи парламенту України поза 
терміни, передбачені Конституцією Укра-
їни. Вважаємо доцільним передбачити на 
конституційному рівні, що проведення все-
українського референдуму не допускається 
під час дії воєнного або надзвичайног стану. 
Також, на наш погляд, слушним є закрі-
плення всенародного рефередуму з питан-
ня дострокового припинення повноважень 
Верховної Ради України, Президента Укра-
їни . Існування такого механізму стане одні-
єю з гарантій відповідального ставлення до 
належного виконання посадових обов’язків 
цими вищими органами державної влади 
та дотримання проголошеного політичного 
курсу.
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ 
ÑÒÀÒÓÑ ÎÐÃÀÍ²Â ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ 

Ô²ÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËÞ 
Â ÓÌÎÂÀÕ ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß 

Ì²ÆÁÞÄÆÅÒÍÈÕ Â²ÄÍÎÑÈÍ

Державні фінанси мають стратегічне 
значення для забезпечення стабільності 
соціально-політичного становища в нашій 
країні, а система управління державними 
фінансами є основою сталого розвитку Укра-
їни та гарантованого виконання соціальних 
зобов’язань держави перед громадянами. 
Однією з найважливіших функцій управлін-
ня є контроль, який виступає формою зво-
ротних зв’язків, завдяки чому керівний ор-
ган (суб’єкт управління) може простежити 
хід виконання ухвалених рішень.
Ефективний і дієвий фінансовий конт-

роль є необхідною умовою існування су-
часної демократичної держави й важливим 
фактором підтримання її економічної безпе-
ки. Стаття 17 Конституції України проголо-
шує, що забезпечення економічної безпеки 
є однією з найважливіших функцій держави [1]. 

Регулююча функція держави у фінансовій 
сфері – це не тільки попередження, виявлен-
ня та ліквідація правопорушень у фінансо-
вій сфері, а і функціонування дієвої системи 
органів фінансового контролю. Завданням 
такого контролю є підвищення ефективнос-
ті використання державних коштів та досяг-
нення більш вагомих результатів державно-
го управління.
Дослідженню питань організації дер-

жавного контролю присвячено окремі пра-
ці вітчизняних вчених, зокрема О. М. Бан-
дурки, О. О. Бандурки, О. Барановського, 
М. Білухи, Ф. Бутинця, В. Гаращука, Є. Ка-
люги, М. Куркіна, В. Мунтіяна, Л. Савченко 
та інших. Але низку проблем реформування 
органів державного контролю в Україні в 
умовах перетворень, які нині відбуваються 
в нашій країні, поки що не вирішено.
Метою статті є розробка напрямків ви-

значення статусу органів державного фінан-
сового контролю в Україні в умовах рефор-
мування міжбюджетних відносин.
Контроль як соціальна функція існує в 

системі державного управління незалежно 
від суспільно-політичного устрою й типу 
економічних відносин, притаманних певній 
країні. Однак зміст і місце контролю в сис-
темі управління зумовлюються характером 
суспільно-політичних відносин, політичною 
організацією держави та її адміністратив-
ним устроєм.
Специфікою державного контролю є те, 

що він охоплює всі сторони діяльності сус-
пільства, але здійснюється від імені та ви-

Исследуется проблема реформирова-
ния прокуратуры и приведения ее функций 
в соответствие с европейскими нормами и 
стандартами. Определяется место и роль 
прокуратуры в системе органов государ-
ственной власти. Обосновывается понятие 
прокуратуры как комплексного и многогран-
ного правого института, который выпол-
няет особый вид государственной деятель-
ности по обеспечению верховенства закона, 
единства, укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина.
Ключові слова: ідеї законності та справедливос-

ті; реформування прокуратури; організаційно-пра-
вові засади прокурорського самоврядування.
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ключно в інтересах держави. Особливими 
чинниками, що зумовлюють розвиток дер-
жавного контролю на сучасному етапі ста-
новлення нашої країни є, по-перше, глоба-
лізація проблем, вирішення яких потребує 
застосування науково обґрунтованих підхо-
дів, що базуються на підставі достовірної ін-
формації, отриманої з використанням систе-
ми надійного контролю. По-друге, розвиток 
сучасних ринкових відносин в економіці в 
напрямку підвищення конкурентоздатнос-
ті виробництва та якості продукції нагаль-
но вимагає розвитку контролю. По-третє, 
необхідність підвищення якості контролю 
пов’язано з усією системою державного 
управління та децентралізацією влади в на-
шій країні, що потребує зміни статусу орга-
нів державного контролю й удосконалення 
методики проведення контрольних захо-
дів, розвитку сучасних прийомів і техніки 
контролю.
Однак сутність контролю не може бути 

всебічно розкрита поза сферою управління, 
яку він обслуговує, тому що не існує конт-
ролю взагалі, а є контроль конкретного 
змісту та конкретної форми.
З цієї точки зору, однією з основних 

складових системи державного контролю є 
фінансовий контроль, призначений забез-
печувати сталий розвиток господарсько-
го комплексу країни, стабільну діяльність 
її фінансової системи і, відповідно, надій-
не функціонування інших систем управ-
ління, безпосередньо або опосередковано 
пов’язаних з економічними та фінансовими 
відносинами. Тобто предметом фінансового 
контролю є фінансові операції суб’єктів гос-
подарювання юридичних і фізичних осіб, 
спеціальних суб’єктів фінансової діяльності, 
органів державної влади та місцевого само-
врядування, які розглядаються з позицій 
законності, доцільності й економічної ефек-
тивності, забезпечення збереження власнос-
ті, правильності формування та використан-
ня фондів грошових коштів, достовірності 
обліку та звітності, їх повноти та відповід-
ності встановленим стандартам.
Ринкова економіка за своєю природою 

є двосекторною, тобто складається з реаль-
ного й фінансового секторів. При цьому ре-
альний сектор є первісним і базовим, необ-

хідним для забезпечення умов людського 
існування. Стійкого економічного зростан-
ня у будь-якій країні можна досягти лише 
за рахунок ефективності реального сектору 
економіки, побудованого на результатах 
людської праці. А сучасні фінансово-еконо-
мічні й по суті, політико-економічні кризи є 
закономірною відплатою за аморальне праг-
нення окремих регіонів та верств населення 
паразитувати на ілюзорному фінансовому 
секторі економіки, який часто стає реаль-
ним джерелом суспільної нестабільності.
Значення фінансового контролю у за-

безпеченні сталого розвитку нашої держави 
дедалі зростає. Про підвищення значущості 
контрольної діяльності йдеться в Лімській 
декларації керівних принципів аудиту дер-
жавних фінансів [2], перша стаття якої про-
голошує, що «запровадження контролю є 
невід’ємною складовою управління громад-
ськими фінансовими ресурсами». Особливої 
значущості цей принцип набуває в умовах 
децентралізації влади, яка відбувається в 
Україні.
Цілком зрозуміло, що кожний регіон 

має свої специфічні інтереси, тому інтереси 
окремих районів нашої країни у фінансовій 
сфері можуть не збігатися. І очевидно, що 
інтереси суспільства в цілому може презен-
тувати лише одна інституція – держава, яка 
створює для цього спеціальні органи управ-
ління й органи контролю. Тому більшість 
органів фінансового контролю є державни-
ми. А державний контроль полягає в спо-
стереженні та перевірці розвитку суспільної 
системи та усіх її елементів відповідно до 
визначених напрямів, а також у запобіган-
ні та виправленні помилок і неправомірних 
дій, що перешкоджають такому розвитку. 
Такий контроль є однією з форм здійснення 
державної влади, забезпечення додержання 
законів та інших нормативно-правових ак-
тів, що видаються центральними органами 
влади, і які повинні виконуватися у всіх без 
винятку регіонах унітарної держави, якою є 
Україна.
В Україні державний контроль здійсню-

ється на таких засадах:
– пріоритетності безпеки в питаннях 

життя та здоров’я людини, функціонування 
й розвитку суспільства, середовища прожи-



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

52Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2015

вання та життєдіяльності перед будь-якими 
іншими інтересами та цілями у сфері госпо-
дарської діяльності;

– підконтрольності й підзвітності органу 
державного контролю відповідним органам 
державної влади;

– рівності прав і законних інтересів усіх 
суб’єктів господарювання;

– гарантування прав суб’єкту господарю-
вання;

– об’єктивності та неупередженості здій-
снення державного контролю;

– наявності підстав, визначених законом, 
для здійснення державного контролю;

– відкритості, прозорості, плановості й 
системності державного контролю;

– недопустимості дублювання повнова-
жень державного контролю;

– невтручання органу державного контр-
олю в статутну діяльність суб’єкта господа-
рювання, якщо вона здійснюється в межах 
закону;

– відповідальність органу державного 
контролю та його посадових осіб за шкоду, 
заподіяну суб’єкту господарювання пору-
шенням вимог законодавства;

– дотримання умов міжнародних догово-
рів України;

– незалежність органів державного 
контролю від політичних партій та будь-
яких інших об’єднань громадян.
Державний фінансовий контроль є од-

нією з необхідних умов успіху економічних 
та адміністративних реформ, запровадже-
них в Україні, й розвитку ринкових засад 
національної економіки. Широка сфера за-
стосування фінансового контролю дозволяє 
контролюючим органам суттєво й ефектив-
но впливати на всі економічні процеси, сте-
жити за дотриманням фінансової безпеки 
держави, збалансованістю державного та 
місцевих бюджетів, досягненням фінансової 
самостійності окремих регіонів, секторів і га-
лузей народного господарства, забезпечен-
ням фінансової стійкості суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, установ та організацій, а 
також захищеністю фінансово-економічних 
інтересів громадян і суспільства.
Слід зауважити, що фінансовий конт-

роль стає більш об’єктивним і дієвим, коли 
суб’єкт контролю (контролюючий орган) є 

зовнішньою структурою відносно підконт-
рольного об’єкту, а в адміністративному під-
порядкуванні займає вищу сходинку, ніж 
об’єкт, що контролюється.
Але для посилення ефективності фінан-

сового контролю необхідно змінити і право-
вий статус окремих контролюючих органів. 
У науковій літературі єдиного визначення 
поняття «статус» немає. Загалом термін «ста-
тус» (від лат. status – стан, становище, поло-
ження) розуміється як правове положення 
(сукупність прав та обов’язків) фізичної або 
юридичної особи або правове становище 
виборних осіб, що характеризуються й ви-
значаються їх організаційно-правовою фор-
мою, свідоцтвом про реєстрацію, правами 
та обов’язками, відповідальністю та повно-
важеннями, які випливають із законодавчих 
і нормативно-правових актів, що регламен-
тують їх діяльність.
Так, О. О. Бандурка вважає, що під 

правовим статусом державного органу слід 
розуміти сукупність повноважень юридич-
но-владного характеру, реалізація яких 
забезпечує виконання покладених на ньо-
го завдань. Науковець також зазначає, що 
таке визначення можна характеризувати 
як дуже вузьке, оскільки воно не охоплює 
значної частини питань організації та діяль-
ності державних органів, які визначають їх 
правовий стан або статус (ці два поняття до-
сить часто ототожнюються, розглядаються 
як синоніми) [4, с. 25].
О. П. Угровецький [5] визначає, що 

адміністративно-правовий статус органу 
фінансового контролю – це регламентова-
не нормами адміністративного права його 
положення, яке характеризується сукуп-
ністю прав, обов’язків, гарантій діяльності 
та відповідальності суб’єкта фінансового 
контролю. Він також зауважує, що наяв-
ність адміністративного правового статусу 
означає, що фінансовий орган має визна-
чену адміністративно-правовими нормами 
компетенцію – предмети відання, права й 
обов’язки (повноваження), несе відповідаль-
ність за дії чи бездіяльність у межах власної 
або делегованої компетенції, виконує пу-
блічні, виконавчо-розпорядчі, дозвільно-
реєстраційні та контрольні функції, бере 
участь в адміністративних правовідноси-
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нах регулятивного чи охоронного харак-
теру.
Правове положення органів фінансового 

контролю визначається ступенем їх впливу 
як на суспільство в цілому, так і на окремі 
державні органи й установи задля вико-
нання поставленої мети. Тобто адміністра-
тивно-правовий статус органів держаного 
контролю – це регламентоване адміністра-
тивно-правовими нормами положення цих 
органів, яке визначається через мету їх ство-
рення (здійснення фінансового контролю за 
використанням і збереженням фінансових 
ресурсів), обґрунтовується завданнями та 
функціями цих органів, сукупністю прав, 
обов’язків і відповідальності суб’єктів фінан-
сового контролю й забезпечує оптимальний 
вплив на підконтрольні об’єкти (повне та 
своєчасне встановлення фактів порушення 
фінансового й бюджетного законодавства 
України та їх усунення).
Сферою фінансового контролю є прак-

тично всі операції, що вчиняються за допо-
могою грошових коштів, а в деяких випадках 
– і без них (бартерні угоди). Тому в розвину-
тих ринкових країнах надійно регулюються 
й контролюються процеси грошового обігу, 
емісії грошей і цінних паперів, створення 
резервних фондів та підтримка валютного 
курсу, формування співвідношень готівко-
вого й безготівкового обігу тощо.
В Україні також існує система органів, 

що здійснюють контроль у галузі фінансів. 
Так, згідно зі статтею 98 Конституції Украї-
ни (у реакції 1996 року) [1] контроль за ви-
користанням коштів державного бюджету 
України від імені Верховної Ради України 
здійснює Рахункова палата. Відповідно до 
чинного законодавства України [6] осно-
вними завданнями Рахункової палати є на-
ступні:

– організація і здійснення контролю за 
своєчасним виконанням видаткової частини 
Державного бюджету України, витрачан-
ням бюджетних коштів, у тому числі коштів 
загальнодержавних цільових фондів, за об-
сягами, структурою та їх цільовим призна-
ченням;

– здійснення контролю за утворенням і 
погашенням внутрішнього й зовнішнього 
боргу України, визначення ефективності та 

доцільності видатків державних коштів, ва-
лютних і кредитно-фінансових ресурсів;

– контроль за фінансуванням загально-
державних програм, економічного, науко-
во-технічного, соціального та національно-
культурного розвитку, охорони довкілля;

– контроль за дотриманням законності 
надання Україною позик і економічної до-
помоги іноземним державам, міжнародним 
організаціям, передбачених у Державному 
бюджеті;

– контроль за законністю та своєчасністю 
руху коштів Державного бюджету й коштів 
позабюджетних фондів в установах Націо-
нального банку України та уповноважених 
банках;

– аналіз встановлених відхилень від по-
казників Державного бюджету і підготовка 
пропозицій про їх усунення, а також про вдо-
сконалення бюджетного процесу в цілому;

– регулярне інформування Верховної 
Ради України, її комітетів про хід виконан-
ня Державного бюджету та стан погашення 
внутрішнього і зовнішнього боргу України, 
про результати їх контрольних функцій;

– виконання інших завдань, передбаче-
них для Рахункової палати чинним законо-
давством України.
Однак деякі положення Закону Укра-

їни «Про Рахункову палату» 1996 року [6], 
який визначає правові основи її діяльності, 
Конституційним Судом України визнано та-
кими, що не відповідають Конституції Укра-
їни. Зокрема, це стосується визначення 
Рахункової Палати як органу «вищого дер-
жаного фінансово-економічного контролю». 
Не відповідають Конституції України також 
положення, за якими на Рахункову палату 
покладено завдання організації та здійснен-
ня контролю за своєчасним виконанням 
«прибуткової» частини держаного бюджету, 
повноваження здійснювати «контрольно-
ревізійні» види діяльності, що забезпечують 
«єдину систему контролю за виконанням 
Державного бюджету України» та деякі інші 
повноваження.
У березні 2015 року Указом Президента 

України затверджено Положення про Кон-
ституційну Комісію України [7] з метою на-
працювання узгоджених пропозицій щодо 
змін до Конституції України із залученням 
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до цієї роботи представників різних полі-
тичних сил, громадськості, вітчизняного та 
міжнародного експертного середовища, а 
також для сприяння досягненню громад-
ського та політичного консенсусу щодо вдо-
сконалення конституційного регулювання 
суспільних відносин в Україні.
Декларація керівних принципів аудиту 

державних фінансів [2], ухвалена на кон-
гресі Вищих органів фінансового контролю 
(далі – ВОФК) у 1977 році у м. Ліма міжна-
родною організацією вищих органів конт-
ролю державних фінансів (INTOSAI), вже 
у статті 1 визначає, що «під вищим органом 
державного контролю розуміють державні 
органи, головною функцією яких є зовніш-
ній контроль за управлінням фінансовими 
ресурсами та державною власністю згідно з 
порядком, установленим національним за-
конодавством». І хоча Лімська декларація, 
з точки зору міжнародного права, не має 
обов’язкового характеру, вона багато в чому 
визначила провідні напрямки розвитку фі-
нансового контролю в багатьох країнах. 
Тому сьогодні практично в кожній країні 
існують ВОФК, які мають різні офіційні на-
зви, наприклад Комітет державного контро-
лю в Білорусії, Верховна контрольна палата 
в Польщі, Державне ревізійне управління 
у Фінляндії, Національне контрольно-реві-
зійне управління у Великій Британії тощо. 
Адже міжнародне товариство тією чи іншою 
мірою виконує вимоги Лімської декларації з 
регламентації діяльності ВОФК.
Так, згідно з вимогами Лімської деклара-

ції в національну конституцію (основний за-
кон) повинні бути включені наступні норми, 
що регламентують діяльність Вищого орга-
ну фінансового контролю в кожній країні:

1) принципи діяльності цього органу;
2) особливості взаємодії такого органу з 

національним парламентом;
3) основні контрольні повноваження 

ВОФК;
4) порядок звітування Вищого органу 

фінансового контролю перед парламентом і 
суспільством.
При цьому у більшості країн світу ВОФК 

створюється при національному парламен-
ті. Тому у новій редакції Конституції Укра-
їни (у розділі «Верховна Рада України») 

необхідно врахувати рекомендації міжна-
родної організації вищих органів контролю 
державних фінансів (INTOSAI) та конститу-
ційно визначити Рахункову палату Вищим 
органом фінансового контролю (ВОФК) в 
Україні, що значно підвищить її адміністра-
тивно-правовий статус серед інших органів 
фінансового контролю в умовах реформу-
вання міжбюджетних відносин, оскільки він 
базуватиметься на конституційних нормах.
Підвищенню статусу Рахункової палати 

як ВОФК буде також сприяти розширення 
її повноважень стосовно здійснення конт-
ролю за доходною частиною державного 
бюджету, а також надходженням і викорис-
танням коштів місцевих бюджетів, що про-
понується в Концепції розвитку системи 
управління державними фінансами [8].
Сьогодні Міністерство фінансів Украї-

ни вже не виконує контрольно-наглядові 
функції, але саме воно відповідно до затвер-
дженого Положення [9] здійснює норма-
тивно-правове регулювання у фінансовій, 
бюджетній, податковій і митній сферах, у 
сфері адміністрування єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, державної політики, у сфері 
боротьби з правопорушеннями під час за-
стосування податкового та митного зако-
нодавства, а також законодавства з питань 
сплати єдиного внеску; у сфері державно-
го фінансового контролю, казначейського 
обслуговування бюджетних коштів, бух-
галтерського обліку, випуску і проведення 
лотерей, організації та контролю за виготов-
ленням цінних паперів, документів суворої 
звітності, видобутку, виробництва, викорис-
тання та зберігання дорогоцінних металів 
і дорогоцінного каміння, дорогоцінного 
каміння органогенного утворення та напів-
дорогоцінного каміння, їх обліку й обігу, у 
сфері запобігання і протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом.
Відповідно до Постанови Кабінету Мі-

ністрів України «Про оптимізацію цен-
тральних органів виконавчої влади» [10] 
безпосередньо через Міністра фінансів 
спрямовується та координується діяльність 
таких органів фінансового контролю, як:

1) Державна казначейська служба України;
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2) Державна служба фінансового моніто-
рингу України;

3) Державна фінансова інспекція Укра-
їни.
А от діяльність такого органу фінансово-

го контролю, як Державна фіскальна служба 
України, нормативно-правове регулювання 
якої здійснює Міністерство фінансів Украї-
ни, спрямовується і координується безпосе-
редньо Кабінетом Міністрів України. Тому з 
метою підвищення адміністративно-право-
вого статусу Міністерства фінансів України у 
сфері фінансового контролю доцільно було 
б передати під юрисдикцію цього Міністер-
ства і Державну фіскальну службу України, 
яка безпосередньо і здійснює фінансовий 
контроль у податковій та митній сферах, а 
також у сфері адміністрування єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування.
Функції Рахункової палати та Державної 

фінансової інспекції (Держфінінспекції) ба-
гато в чому співпадають, оскільки вони зде-
більшого здійснюють контроль за викорис-
танням і збереженням бюджетних ресурсів, 
що суперечить принципам національного 
законодавства у сфері контролю [3]. Тому 
відповідно до Стратегії розвитку системи 
управління державними фінансами [11] 
провідним напрямком підвищення адміні-
стративно-правового статусу органів Держ-
фінінспекції є запровадження в практику її 
діяльності аудиту фінансово-господарської 
діяльності бюджетних установ.
Питання про запровадження аудиту 

фінансової та господарської діяльності бю-
джетних установ має в Україні тривалу пе-
редісторію. Уже наприкінці 90-х років на-
уковими дослідженнями і практикою було 
доведено, що причинами значних втрат бю-
джету є такі:

– нечіткі формулювання положень та 
часті зміни у бюджетному законодавстві;

– відсутність публічної оцінки бюджет-
ного управління на всіх рівнях відповідаль-
ності;

– слабкість профілактичної спрямованос-
ті державного фінансового контролю;

– відсутність у законодавстві жорсткої 
відповідальності за допущення зловживань 
і серйозні бюджетні правопорушення.

Усі ці проблеми, а також вивчення до-
свіду Нідерландів, Франції та Балтійських 
країн в організації державного фінансово-
го контролю спонукало керівництво Держ-
фінінспекції до застосування у своїй роботі 
разом із традиційними формами контролю 
(інспектуванням (ревізією) та перевіркою) 
таких, що дають змогу попередити фінан-
сові порушення, оперативно вжити кори-
гуючих заходів у разі їх вчинення та, за по-
треби, ініціювати внесення змін до чинних 
законодавчих і нормативно-правових актів.
Формою такого контролю в багатьох 

європейських країнах є фінансовий аудит, 
мета якого – консультування керівництва 
об’єктів контролю стосовно можливих фак-
торів ризику, оцінка достовірності фінан-
сової звітності та надання рекомендацій 
з удосконалення системи внутрішнього 
контролю. Головною метою цього контролю 
є недопущення фінансового та бюджетного 
законодавства.
На підставі знань, одержаних праців-

никами інспекції за кордоном, Держфінін-
спекція розробила теоретико-методологічні 
засади здійснення в Україні аудиту фінансо-
во-господарської діяльності бюджетної уста-
нови, головним завданням якого визначено 
сприяння бюджетній установі у забезпечен-
ні правильності ведення бухгалтерського 
обліку, законності використання бюджет-
них коштів, держаного й комунального 
майна, у складанні достовірної фінансової 
звітності та організації дієвого внутрішньо-
господарського фінансового контролю.

Таким чином, можна зробити наступні 
висновки:
а) в умовах реформування влади та між-

бюджетних відносин в Україні значно роз-
ширюється роль державного фінансового 
контролю, оскільки економічні та фінансові 
інтереси окремих регіонів можуть не спів-
падати, а інтереси всього суспільства може 
презентувати лише одна інституція – сама 
держава у вигляді її органів, а це потребує 
зміни статусу (сукупності повноважень юри-
дичного характеру) окремих органів фінан-
сового контролю;
б) з цією метою необхідно:
– у новій редакції Конституції Украї-
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ни врахувати рекомендації INTOSAI щодо 
визначення Рахункової палати Верховної 
Ради України як вищого органу фінансово-
го контролю;

– забезпечити єдність нормативно-пра-
вового регулювання адміністративної коор-
динації діяльності основних органів держав-
ного фінансового контролю під проводом 
Міністерства фінансів України;

– запровадити у практику діяльності 
Державної фінансової інспекції як основної 
форми внутрішнього нефіскального конт-
ролю аудит фінансово-господарської діяль-
ності бюджетних установ, метою якого є 
недопущення порушень фінансового та бю-
джетного законодавства.
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АНОТАЦІЯ 
Досліджується проблема реформування 

прокуратури і приведення її функцій у відповід-
ність з європейськими нормами та стандар-
тами. Визначається місце й роль прокуратури 
в системі органів державної влади. Обґрунтову-
ється поняття прокуратури як комплексного і 
багатогранного правого інституту, який вико-
нує особливий вид державної діяльності із забез-
печення верховенства закону, єдності, зміцнен-
ня законності, захисту прав та свобод людини 
і громадянина.

SUMMARY 
The article deals with of the history of reforming 

and transforming public prosecutor’s offi ce due 
to European standards. The authors attention is 
concentrated on the role and place of prosecutor’s 
offi ce in the system of state power organs. The 
prosecutor’s offi ce is considered as complex and 
versatile legal institute performing specifi c state 
activity to provide the rule of law, protection of 
rights and freedoms of a citizen.
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ÀÊÒÓÀËÜÍ² ÏÈÒÀÍÍß ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß 
ËÎÃ²ÑÒÈ×ÍÈÕ Ï²ÄÕÎÄ²Â Ó ÑÔÅÐ² ÌÀÒÅÐ²ÀËÜÍÎ-

ÒÅÕÍ²×ÍÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß Â²ÉÑÜÊÎÂÈÕ 
ÔÎÐÌÓÂÀÍÜ Â ÓÊÐÀ¯Í²

Постановка проблеми
На сучасному етапі становлення Украї-

ни як суверенної, незалежної, демократич-
ної, соціальної, правової держави однією з 
найважливіших проблем є створення ефек-
тивної системи управління та діяльності 
державних органів. З урахуванням соціаль-
но-економічних і політичних умов сьогоден-
ня, великого значення набуває подальше 
вдосконалення матеріально-технічного за-
безпечення (далі – МТЗ) військових форму-
вань в Україні. 
Актуальність постановки та вирішен-

ня зазначеного питання зумовлена зрос-
танням розриву між сучасними можли-
востями підрозділів та органів військових 
формувань, потребою підвищення їх ефек-
тивності, здатності якісно і своєчасно вико-
нувати поставлені завдання в інтересах за-
безпечення національної безпеки України 
та економічними можливостями держави 
і, відповідно, необхідністю удосконален-

ня МТЗ військових формувань у сучасних 
умовах. 
У зазначеній сфері існують проблеми 

щодо своєчасного постачання озброєння, 
засобів технічного захисту інформації, спеці-
альної техніки, засобів зв’язку, речового та 
іншого майна. На теперішній час, 25 % під-
приємств промислового потенціалу країни 
призупинено, 10 % − фізично зруйновано 
[10]. Також має місце низький рівень надій-
ності підприємств-постачальників, великий 
інтервал між заявленою продукцією, плану-
ванням в цілому та їх реальним постачан-
ням. Дані проблеми також пов’язані з недо-
статністю бюджетних коштів і, відповідно, з 
несвоєчасним забезпеченням. 
У Стратегії сталого розвитку “Україна 

– 2020” першочерговими пріоритетами ви-
значено належні оборонні, соціально-еконо-
мічні, організаційні, політико-правові умови 
становлення та розвитку України, а також 
реформа системи національної безпеки та 
оборони передбачає формування нових ор-
ганів управління у сфері забезпечення наці-
ональної безпеки. У документі акцентовано 
увагу на системі управління, контролю, ко-
мунікацій, комп’ютерної підтримки, розвід-
ки та інформаційного забезпечення, а також 
логістики в усьому секторі безпеки [13].
Слід зазначити, що на сьогодні важливу 

роль у застосуванні логістичних підходів у 
сфері матеріально-технічного забезпечення 
військових формувань в Україні відіграють 
збільшені витрати на оборону, які склада-
ють більше 90 млрд. грн. Також у 2015 році 

В статье рассмотрены логистические 
подходы в сфере материально-технического 
обеспечения военных формирований в Укра-
ине, определены их особенности и проблемы 
применения. На основании проведенного 
анализа предложены пути усовершенствова-
ния правового регулирования материально-
технического обеспечения военных форми-
рований в Украине.
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збільшено до 2,7 ВВП, це на 18,5 млрд. грн. 
або у 1,7 рази більше, аніж у 2014 році. Зо-
крема, 2,9 млрд. грн. (або більше 65 %) пла-
нується направити на утримання Збройних 
Сил України. Відповідно до Комплексної 
програми забезпечення житлом військово-
службовців, на будівництво житла для вій-
ськовослужбовців затверджені витрати – 1 
млрд. 140,5 млн. грн. Варто зазначити, що 
14 млрд. грн. або 30,3 % оборонного бюдже-
ту 2015 року буде спрямовано на розвиток 
озброєння та воєнної техніки. У 2014 році 
ця сума складала 3,9 млрд. грн. або 14,3 %, 
орієнтовно 2,1 млрд. грн. або 4,6 % оборон-
ного бюджету призначено на підготовку 
Збройних Сил України (2014 році дана сума 
складала 1,1 млрд. грн.). Заслуговує на увагу 
і той факт, що Державний концерн “Укро-
боронпром” отримав доступ до головного 
каталогу НАТО з логістики. Зазначене до-
зволить вітчизняним підприємствам обо-
ронно-промислового комплексу знаходити 
необхідні комплектуючі для виробництва 
озброєння, більшість з яких імпортувалася 
з Російської Федерації [9; 10; 11].

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Окремі аспекти проблематики щодо 
МТЗ військових формувань розгляда-
ли як вітчизняні науковці (О. В. Гафу-
ров, Ю. П. Дмитренко, Е. С. Дмитренко, 
П. І. Зінов, М. С. Ільницький, В. С. Кив-
люк, І. Ф. Ролін, І. Є. Руколайніна, О. С. Фе-
донін), так і зарубіжні вчені (В. В. Абіркін, 
Д. Д. Бауерсокс, А. А. Жоміні, С. І. Качалов, 
Б. Д. Лалонд, Г. В. Лейбніц, П. В. Нелезін, 
Ф. Х. Флурі, Д. Л. Хескет). Проте питання 
щодо застосування логістичних підходів у 
сфері МТЗ військових формувань в Україні, 
зазначені науковці спеціально не досліджу-
вали.

Мета статті полягає в дослідженні за-
стосування логістичних підходів у сфері 
матеріально-технічного забезпечення за-
конних військових формувань України, 
виокремленні актуальних проблем у цій 
сфері та формулюванні шляхів їх удоско-
налення.

Виклад основного матеріалу
За сучасних умов логістичний підхід 

має бути основним у ефективному функці-
онуванні військових формувань в Україні 
за рахунок прийняття раціональних управ-
лінських рішень. Для з’ясування правового 
змісту цієї категорії необхідно визначити 
сутність такого поняття, як “логістика”. 
Термін “логістика” походить від грець-

кого слова “logistike” і означає мистецтво 
розраховувати та міркувати. У Стародавній 
Греції слово “logistike” означало “рахунко-
ве мистецтво” або “мистецтво міркування, 
обчислення”, у Римській імперії – “прави-
ла розподілу продовольства”, а у Візантії 
– “грошове утримання армії, її належне за-
безпечення зброєю і військовим майном, 
своєчасне і повне піклування про її потре-
би, тобто розпорядження рухом матеріаль-
них засобів і розподіл власних збройних 
сил” [15]. Отже, завданнями логістики було 
озброєння армії, постачання військового 
майна, своєчасна і повна турбота про її по-
треби і, відповідно, підготовка кожного вій-
ськового походу. 
У Британській енциклопедії логісти-

ка визначається як усі види діяльності, 
пов’язані із забезпеченням боєздатності 
збройних сил, включаючи перевезення, по-
стачання, зв’язок, медичну службу тощо [1, 
c. 448-449]. В Американській енциклопедії 
закріплено, що логістика – це управління 
переміщенням і матеріально-технічним за-
безпеченням збройних сил [2, с. 688]. Варто 
зазначити, що у США в 2014 році професія 
“логіст” перебувала в рейтингу високоопла-
чуваних професій та десятий рік підряд вхо-
дить до десяти найбільш популярних спеці-
альностей за результатами аналізу кадрових 
агентств та консалтингових компаній світу 
[12].
З урахуванням зазначеного, можна 

сформулювати таке визначення: логістика 
військових формувань – це упорядкуван-
ня процесу оперативного управління під-
готовкою, проектуванням, виготовленням, 
плануванням, постачанням, раціональним, 
своєчасним і системним забезпеченням спо-
живача, заявленим матеріально-технічним 
(фінансовим, інформаційним) кадровим 
забезпеченням, організація процесу тран-
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спортування, передачі, зберігання відповід-
них ресурсів, контроль, а також їх взаємооб-
мін між військовими формуваннями.
Оскільки військові формування в Укра-

їні є суб’єктом оперативного управління 
матеріально-технічним забезпеченням, по-
рядок забезпечення ресурсами яких від-
різняються від інших державних установ, 
то необхідно визначити термін “ресурси”. 
У Великому тлумачному словнику сучасної 
української мови термін “ресурс” визнача-
ється – як запаси, джерела будь-чого; засіб, 
до якого звертаються в необхідному випадку 
[3, с. 1216]. Отже, ресурси військових фор-
мувань – це запаси матеріально-технічних 
засобів, необхідних для виконання осно-
вних завдань, передбачених чинним зако-
нодавством України.
Отже, логістична діяльність має інтегро-

ваний характер і охоплює весь процес від 
виникнення до споживання потоків мате-
ріальних ресурсів та передбачає супровід 
фінансових, інформаційних та кадрових 
потоків. Тому логістичний підхід має бути 
основним у ефективному функціонуванні 
військових формувань в Україні за рахунок 
прийняття раціональних управлінських рі-
шень, заснованих на сучасній організації 
оперативно-службової діяльності з опти-
мальними витратами матеріальних, фінан-
сових, технічних, інформаційних та трудо-
вих ресурсів.
Розглянемо докладніше зазначені вище 

логістичні підходи управління та плануван-
ня МТЗ з позиції їх практичного застосуван-
ня в оперативно-службовій діяльності вій-
ськових формувань. Якщо мову вести про 
недостатні обсяги МТЗ, то їх наслідком є, 
перевантаження працівників, погіршення 
якості роботи персоналу, велика плинність 
кадрів та, відповідно, звільнення професіо-
налів. Отже, МТЗ є однією з найбільш го-
стрих та складних проблем забезпечення 
оперативного управління у військових фор-
муваннях. Для його розв’язання необхідно 
насамперед створити планову логістичну 
модель процесів функціонування основних 
підрозділів. 
Як слушно зазначає М. С. Ільницький, з 

точки зору логістичного підходу до матері-
ально-технічного постачання ОВС України 

процес планування включає: стратегічне 
планування управлінням ресурсними пото-
ками в сучасних економічних умовах; вивчен-
ня потреб в необхідних матеріально-техніч-
них засобах із врахуванням непередбачених 
обставин; раціональний розподіл матеріаль-
но-технічних засобів [6, с. 175-176].
Важливість застосування логістичного 

підходу для ефективного МТЗ військових 
формувань в Україні підтверджується ста-
тистикою. Так, у країнах Західної Європи 
біля 98 % часу виробництва товару (з ура-
хуванням доставки сировини і транспор-
тування готової продукції) припадає на 
проходження його каналами МТЗ (здебіль-
шого на зберігання). Власне на виробни-
цтво товарів витрачається лише 2 % сумар-
ного часу, а на транспортування – 5 %. Крім 
того, витрати на усі види діяльності з МТЗ 
становлять близько 13 % вартості валово-
го національного продукту. Структура цих 
витрат така: на транспортування – 41 %, на 
зберігання товарів – 21 %, на матеріальні 
запаси – 23 %, на адміністративні витрати 
– 15 %. Пошук шляхів скорочення витрат 
у цій галузі йде у напрямку вдосконалення 
управління постачанням, збутом, зберіган-
ням товарів, поліпшення маркетингової ді-
яльності та взаємодії постачальників, спо-
живачів та мінімізації посередників, зміни 
технології руху матеріальних потоків тощо. 
Тому дана концепція інтеграції логістики 
широко застосовується країнами Західної 
Європи [8].
Ю. П. Григор’єв у своїй науковій роботі 

зазначає, що концепція логістики представ-
ляє собою систему поглядів на раціоналіза-
цію закупівельно-заготівельної, розподіль-
ної та забезпечувальної діяльності служб 
тилу, територіальних підрозділів тилу мето-
дом логістики по виконанню шести умов ло-
гістики: вантаж, якість, кількість, час, місце, 
витрати. До основних категорій логістики 
відносяться: логістичні операції, функції, 
принципи, канал, ланцюг і системи [4, с. 10]. 
Отже, застосування логістичного підхо-

ду може сприяти скороченню зазначених 
витрат на основі наукових методів оптиміза-
ції всіх потокових процесів, починаючи від 
виробництва і закінчуючи споживанням. 
Окрім того, сутністю застосування ло-
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гістичного підходу в управлінні військових 
формувань є зміна пріоритетів між різними 
видами господарської діяльності на користь 
посилення її значимості, причому головну 
роль відіграє продукт та процес у формі по-
токів (матеріальних, фінансових, технічних, 
інформаційних), кадрового забезпечення. 
Управління потоковими процесами, їх пе-
ретворення та інтеграція є новою формою 
управління, яка перевершує традиційні як за 
рівнем творчого потенціалу, так і за ефектив-
ністю кінцевих результатів [5, с. 509]. А тому 
оптимізація потокових процесів в управ-
лінні МТЗ військових формувань можлива 
лише завдяки переорієнтації з кількісних 
критеріїв оцінки господарської діяльності 
на якісні. 
Отже, можна зробити висновок, що 

основним змістом логістичного підходу в 
управлінні та плануванні МТЗ військових 
формувань в Україні є: планування матері-
ально-технічних засобів на основі прогнозу 
попиту; визначення необхідної кількості ма-
теріально-технічних засобів; розроблення 
раціональних науково-практичних принци-
пів розподілу матеріально-технічних засобів 
на основі оптимального управління ресурс-
ними потоками тощо. 
У контексті питання, що розглядається, 

важливим аспектом є зіставлення таких по-
нять, як “логістичний підхід” та “управлін-
ня рухом матеріальних ресурсів”. 
Принципова відмінність логістичного 

підходу від управління рухом матеріаль-
них ресурсів полягає в тому, що об’єктом 
управління є сукупність окремих матері-
альних об’єктів, а за логістичним підходом 
основним об’єктом є потік, тобто множина 
об’єктів, що сприймаються як єдине ціле. 
Слід зазначити, що матеріальний потік – це 
сукупність товарно-матеріальних ціннос-
тей, які розглядаються у часовому інтер-
валі у процесі застосування до них різних 
логістичних операцій [5, с. 516]. Матеріаль-
ні потоки можуть проходити як усередині 
військових формувань, так і між ними й під-
приємствами. При цьому кожному матері-
альному потоку відповідають інші зазначені 
потоки, які у тимчасовому та просторовому 
аспектах можуть іноді не збігатися. 
Варто зазначити, що матеріальні по-

токи утворюються у результаті транспор-
тування, складування і виконання інших 
матеріальних операцій із сировиною, на-
півфабрикатами та готовими виробами – від 
первинного джерела сировини до кінцево-
го споживача. Вони можуть проходити між 
різними організаціями або всередині однієї 
організації. Так, товар, який поступає до 
військових формувань після відвантаження 
та взяття на баланс підрозділів може бути 
одразу спрямований безпосередньо на ви-
користання до заявленого підрозділу, а в 
іншому випадку – потрапити на склади для 
збереження. Увесь товар, який поступив 
на склади, зосереджується на відповідному 
складі за номенклатурною групою, а у пер-
спективі згідно з річною заявкою та відпо-
відно до плану-розподілу МТЗ військових 
формувань – потрапляє в експлуатацію до їх 
підрозділів. 
Структурно МТЗ військових формувань 

включає підрозділи тилового забезпечен-
ня. Зазначені підрозділи відповідають за 
систему організації постачання в кожному 
окремому військовому формуванні матері-
ально-технічних засобів відповідно до норм 
та табелів належності, титульних списків ка-
пітального будівництва та капітального ре-
монту. 
У цілому, управління МТЗ військових 

формувань України є динамічним і ціле-
спрямованим. Зазначене забезпечується 
методами дослідження операцій, які пла-
нуються, що є прерогативою прогностики. 
Як справедливо зазначає С. І. Качалов, ло-
гістизація господарської діяльності сприяє 
оптимальній організації економічних пото-
ків, а також додає нововведення, характер і 
результативність управління процессами [7, 
с. 2]. 
В аспекті питання, що розглядається, 

важливо врахувати досвід інших держав, 
зокрема Ізраїлю, де вирішення завдань вій-
ськової логістики покладено на Управління 
тилового забезпечення ЦАХАЛ1 і підлеглі 
йому служби. У структурі центральних ор-
ганів ЦАХАЛ Управління тилового забез-
печення перебуває разом із Сухопутними 
військами, Військово-повітряними силами 
1 ЦАХАЛ – армія держави Ізраїль і головний її ор-
ган безпеки.



61

Äìèòðåíêî Þ.Ï., Òàðàñåíêî À.Â. - Àêòóàëüí³ ïèòàííÿ çàñòîñóâàííÿ ëîã³ñòè÷íèõ...

та Військово-морським флотом. В Ізраїлі 
армія – це величезна і дуже складно орга-
нізоване “підприємство”, де “виробничому 
процесу” – бойовим діям передує комплекс 
заходів щодо забезпечення військ всім необ-
хідним спорядженням: зброєю, боєприпаса-
ми, продовольством, пальним і ще безліччю 
необхідних предметів постачання, без яких 
не злетить жоден літак, не рушать танки і не 
підніметься в атаку піхота. Весь цей склад-
ний комплекс завдань забезпечення бойо-
вих дій у сучасній армії покладено на вій-
ська тилової підтримки, зайняті закупівлею, 
постачанням, транспортуванням і збері-
ганням військового спорядження та управ-
лінням відповідними потоками інформації. 
А тому військова логістика в Ізраїлі є мис-
тецтвом управління переміщенням військ 
та військового майна до місця бойових дій. 
Важливість логістики для військової справи 
важко переоцінити, адже в сучасній війні 
участь одного солдата у бойових операціях 
забезпечують сім чоловік у тилу [14]. 
Досвід Ізраїлю може стати в нагоді під 

час впровадження сучасних підходів у сфе-
ру МТЗ військових формувань в Україні, на 
стан якого впливає низка чинників, а саме: 
а) зовнішні, на які вона не може впливати 
або її вплив може бути незначним; б) вну-
трішні, які з’являються залежно від органі-
зації діяльності самої системи МТЗ військо-
вих формувань.
Доцільно буде зауважити, що на сьогод-

ні Стратегією сталого розвитку “Україна – 
2020” визначено пріоритет Збройних Сил 
України, який має бути наданий повному 
оновленню структури, починаючи від ор-
ганів управління і закінчуючи штатними 
розписами частин та підрозділів, а також 
оптимізації всіх систем та норм забезпечен-
ня, впровадженню нових зразків озброєння 
та військової техніки, перегляду тактики і 
стратегії з урахуванням вимог сучасності. 
Також серед головних заходів реалізації ре-
форми системи національної безпеки та обо-
рони мають бути функціональна оптимізація 
(скорочення дублюючих і зайвих структур), 
централізація закупівель, оптимізація систе-
ми логістичного забезпечення, оновлення 
доктринальних та концептуальних підходів 
до забезпечення національної безпеки, ство-

рення ефективної державної системи кризо-
вого реагування (мережі ситуаційних цен-
трів центральних органів виконавчої влади) 
за провідної ролі Ради національної безпеки 
і оборони України [13]. 
Наслідки негативної дії тих або інших 

чинників можна передбачити саме за до-
помогою логістики – шляхом постійного 
відслідковування (моніторингу) ознак мож-
ливого погіршення стану МТЗ військових 
формувань в Україні, що дозволить своєчас-
но вжити відповідні заходи щодо їх усунен-
ня або послаблення. 
Розглядаючи зазначені вище чинники, 

необхідно враховувати, з одного боку, те, 
що МТЗ є вкрай важливою складовою про-
цесу управління військовими формування-
ми в Україні, а з іншого – його безпосеред-
ній взаємозв’язок та взаємозалежностість 
від економіки держави. Тому аналіз МТЗ, з 
точки зору логістики має враховувати і ди-
наміку функціонування військових форму-
вань, і стан економіки держави. Динаміка 
їх взаємозв’язку полягає в тому, що у сфе-
рі виробництва створюються товари, необ-
хідні для задоволення потреб військових 
формувань, які мають споживчу вартість. 
У свою чергу, держава виділяє військовим 
формуванням бюджетні асигнування, які в 
результаті купівлі-продажу продукції мате-
ріалізуються і перетворюються у матеріаль-
но-технічну продукцію.
На наш погляд, враховуючи стан вироб-

ництва в Україні спецтехніки, озброєння, 
ЕОТ, комплектуючих до них та слабкі сторо-
ни науково-технічного потенціалу України, 
доцільно збільшити обсяги фінансування: 
на придбання сучасної техніки для науково-
технічних робіт із розроблення аутентично-
го обладнання, з подальшим його удоско-
наленням; на розробку комплектуючих; на 
закупівлю комплектуючих; на науково-тех-
нічні кадри; на науково-технічну діяльність, 
у тому числі випробування та запроваджен-
ня у серійне виробництво тощо. 
Таким чином, управлінські технології 

повинні бути орієнтовані на розв’язання 
завдань всього управлінського циклу: про-
гнозування, планування, контроль реалі-
зації планів, прийняття рішень, вибору 
раціональних форм і методів регулюван-



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

62Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2015

ня, обліку, а також – ефективне здійснення 
функцій управління. 
В аналізованому випадку керуючою сис-

темою є логістична структура, а керованою 
– процес забезпечення обов’язковими мате-
ріальними засобами. Тому метою функціо-
нування логістики військових формувань в 
Україні є їх МТЗ.
Ефективне застосування логістичних 

прийомів може сприяти: виробленню пер-
спективної політики; гнучкому вирішенню 
стратегічних цілей у забезпеченні підрозді-
лів військових формувань матеріально-тех-
нічними засобами; швидкому, ефективному 
реагуванню на будь-які зміни в економіці. 
Зазначене дозволить більш точно прогно-
зувати сезонні коливання попиту, відповід-
ним чином планувати розподіл ресурсів між 
постачальниками, а отже, при найменших 
витратах гарантувати належний стабільний 
рівень забезпечення військових формувань.
У результаті аналізу управління та плану-

вання МТЗ військових формувань в Україні 
можна визначити такі ознаки моделі органі-
зації та логістичної концепції управління у 
цій сфері: модернізація процесу управління 
потоками (матеріальними, інформаційни-
ми фінансовими тощо), а також оптимізація 
управління виробництвом, рухом та збере-
женням матеріальних товарів; системний 
підхід та чітка взаємодія попиту, поставок, 
виробництва, транспортування і розподілу 
продукції; переорієнтація з кількісних кри-
теріїв оцінювання господарської діяльнос-
ті на якісні, а також оптимізація загальних 
витрат ресурсів і отриманням синергічно-
го ефекту; підготовка і доцільне викорис-
тання коштів, необхідних для розв’язання 
конкретних завдань; мінімізація витрат за 
умови високоефективного виконання замов-
лень споживачів (від первинного джерела 
сировини до кінцевого споживача).
Під час використання цієї моделі слід 

враховувати як особливості і специфіку 
об’єкту управлінського впливу та соціально-
економічних процесів, так і людський фак-
тор, конкретних виконавців, яких не можна 
з абсолютною точністю “запрограмувати” на 
виконання будь-яких завдань, а також еко-
номічні умови, у яких необхідно приймати 
управлінські рішення. 

Висновки
Таким чином, застосування логістичних 

підходів може сприяти плануванню фінан-
сування законних військових формувань 
України та врахуванню навантаження на 
систему МТЗ військових формувань у разі 
ускладнення оперативної обстановки або 
проведення спецоперацій (особливо за ни-
нішніх умов під час проведення антитеро-
ристичної операції). 
А тому з урахуванням зазначеного до-

цільно спростити та об’єднати функції гос-
подарських підрозділів військових форму-
вань із метою ефективного використання 
державного ресурсу, забезпечення в достат-
ніх обсягах продовольством, побутовою тех-
нікою, аудіовідеотехнікою, електропоста-
чанням, паливно-мастильними матеріалами 
та іншим господарським майном. 
Потребує удосконалення і науково-тех-

нічна діяльність, а саме: оборонно-промис-
лового комплексу України, істотне змен-
шення термінів проведення розробок, 
впровадження сучасних автоматизованих 
систем управління і контролю за техноло-
гічними та виробничими процесами тощо. 
У зв’язку з цим вважаємо за доцільне 

розпочати підготовку у відомчих навчаль-
них закладах фахівців у галузі логістики для 
військових формувань, із урахуванням зару-
біжного досвіду. 
Таким чином, логістичний підхід має 

бути базовим у ефективному функціонуван-
ні військових формувань України та сприя-
ти прийняттю раціональних управлінських 
рішень, ефективній організації службової 
діяльності з оптимальними витратами мате-
ріально-технічних, фінансових, інформацій-
них та трудових ресурсів.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто логістичні підходи 

у сфері матеріально-технічного забезпечен-
ня військових формувань в Україні, визначено 
їх особливості та проблеми застосування. На 
основі проведеного аналізу запропоновано шля-
хи удосконалення правового регулювання ма-
теріально-технічного забезпечення військових 
формувань в Україні.

SUMMARY 
Іn the article the logistic approach in the sphere 

of military units’ logistical support in Ukraine 
is examined, its peculiarities are identifi ed and 
appliance problems are learned. On the basis 
of analysis made the ways to improve the legal 
regulation of military units’ logistical support in 
Ukraine are proposed.
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ÃÀÐÀÍÒÓÂÀÍÍß ÏÐÀÂÀ 
Ä²ÒÅÉ ÍÀ ÏÐÀÖÞ 

Статтею 43 Конституції України [1] за-
кріплюється право кожного на працю. 
Скористатися цією можливістю може як 
дорослий, так і дитина. Низкою чинних 
нормативно-правових актів закріплені 
умови, порядок та гарантії трудових право-
відносин з неповнолітніми, але, фактично, 
права дитини подекуди ігноруються. Осо-
бливо це стосується дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Ак-
туальність теми зумовлюється необхідністю 
забезпечити надання з боку держави додат-
кових юридичних гарантій щодо працевла-
штування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Згідно з даними 
Міністерства соціальної політики Украї-
ни, нині в нашій країні налічується понад 
100 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування [2, с.4]. Із них 
близько 8 тисяч дітей – учні 9-11 класів ін-
тернатних закладів [3, с.98]. Саме ця кате-
горія дітей потребує подальшого навчання 
для здобуття відповідної професійної осві-
ти та працевлаштування. Для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання у більшості випадків право на працю 
перетворюється на необхідність, обов’язок, 
адже вони позбавлені матеріальної та мо-
ральної підтримки з боку батьків. Робото-
давці це розуміють і зловживають своїми 
повноваженнями.
Дослідженню особливостей працевла-

штування молоді та окремим її категоріям 
приділялась увага такими вченими-науков-
цями: О.А. Абрамовою, М.Г. Алєксандро-
вим, Н.Б. Болотіною, Л.Я. Гінцбургом, 
Д.О. Карпенком, Н.Ю. Максимовою, 
О.М. Потопахіною, О.І. Процевським, 
І.І. Смагіним, Т.М. Смагіною та іншими. 

 З урахуванням цілей розвитку держав, 
проголошених Декларацією тисячоліття 
ООН і стратегією Підсумкового документа 
Генеральної Асамблеї ООН «Світ, сприят-
ливий для дітей», в Україні розроблені за-
гальнодержавні програми, покликані спри-
яти належному забезпеченню прав дитини: 
зокрема, законом від 5 березня 2009 року 
затверджена Загальнодержавна програма 
«Національний план дій щодо реалізації 

С целью реализации детьми-сиротами 
и детьми, лишенными родительского по-
печительства права на труд, исследуются 
особенности его обеспечения в Украине, в 
частности, юридические гарантии трудо-
устройства, деятельность государственных 
органов, призванных содействовать и кон-
тролировать процесс предоставления рабо-
чего места, соблюдения условий трудового 
договора. Анализируются действующие нор-
мативно-правовые акты, которые устанав-
ливают дополнительные гарантии детям-
сиротам и детям, лишенных родительского 
попечительства; определяются основные 
проблемы правового обеспечения конститу-
ционного права на труд и возможные пути 
их преодоления.

Ключові слова: право на працю, право на працю 
дітей, діти-сироти, діти які позбавлені батьківсько-
го піклування, гарантії працевлаштування.

 ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Àëëà Þð³¿âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè 
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Конвенції ООН про права дитини на пе-
ріод до 2016 року»; постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2007 року 
затверджена Державна цільова соціальна 
програма реформування системи закла-
дів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування на період до 2017 
року. Метою зазначених програм є ство-
рення сприятливого для дітей середовища, 
у якому забезпечувався б їх гідний розви-
ток та захист прав. 
Важливим засобом механізму забезпе-

чення реалізації конституційних прав і сво-
бод є гарантії, серед яких особливе місце 
відводиться юридичним гарантіям. Вчені-
науковці Колодій А.М., Олійник А.Ю. вва-
жають юридичними гарантіями закріплені 
конституційними нормами юридичні умо-
ви і засоби здійснення людиною прав, сво-
бод та законних інтересів [5, с. 236].
Правове регулювання та додаткові га-

рантії працевлаштування дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання забезпечується низкою чинних нор-
мативно-правових актів, а саме, Закона-
ми України: «Про охорону дитинства» [6], 
«Про сприяння соціальному становленню 
та розвитку молоді в Україні» [7], «Про за-
безпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування» [8], 
«Про зайнятість населення» [9], «Про орга-
ни і служби у справах дітей та спеціальні 
установи для дітей» [10]; Указом Президен-
та «Про заходи щодо поліпшення станови-
ща дітей-сиріт і дітей, які залишилися без 
піклування батьків» [11] та ін.

 У статті 52 Конституції України [1], 
зазначається, що утримання та вихован-
ня дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, покладається на 
державу. Діяльність державних органів 
має бути спрямована на створення рівних 
можливостей дітей щодо вибору професії 
та працевлаштування. Від злагодженої та 
скоординованої їх роботи залежить резуль-
тат пристосованості дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування до 
самостійного життя, можливості конкуру-
вати на ринку праці. Але на сьогоднішній 
день остаточно не сформовано систему цих 

органів, належним чином не закріплені їх 
повноваження та обов’язки на законодав-
чому рівні. У багатьох випадках діяльність 
державних органів зводиться до ведення 
обліку, фіксування статистичних даних і 
відсутності реальних дій, які сприяли б 
працевлаштуванню зазначеної категорії ді-
тей.
Система створених в Україні органів 

державної влади за своїм правовим стано-
вищем відноситься до різних гілок влади 
і покликана сприяти створенню умов пра-
цевлаштування та всебічному контролю 
за його процесом. Переважна їх більшість 
відноситься до органів виконавчої влади. 
Від їх управлінської діяльності залежить, 
наскільки конституційні права зможуть ди-
тиною втілитися в життя, адже створення 
робочих місць, запровадження гарантова-
ної мінімальної оплати праці, контроль за 
дотриманням належних умов праці тощо, 
– соціально-економічні функції, які має ви-
конувати держава.
Позитивним є запровадження поса-

ди Уповноваженого Президента України 
з прав дитини, який відповідно до покла-
дених на нього завдань має право вивчати 
стан роботи із соціально-правового захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування. Але повноваження ом-
будсмана більше зводяться до аналізу стану 
роботи з такими дітьми у спеціальних уста-
новах для дітей і закладах соціального за-
хисту, хоча порушення прав дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, часто відбуваються і поза межами пере-
рахованих закладів, що можемо спостеріга-
ти стосовно недотримання та ігнорування 
вимог законодавства з боку роботодавців.
Указом Президента від 6 квітня 2011 

року затверджено положення про Держав-
ну інспекцію України з питань праці. Дер-
жавна інспекція з питань праці входить 
до системи органів виконавчої влади і за-
безпечує реалізацію державної політики з 
питань нагляду та контролю за додержан-
ням законодавства про працю, зайнятість 
населення тощо. Серед основних завдань 
новоствореного органу – здійснювати дер-
жавний нагляд та контроль за дотримання 
прав та гарантій щодо працевлаштування 
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осіб, які потребують соціального захисту 
і не здатні на рівних конкурувати на рин-
ку праці, але прямої вказівки щодо дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування немає, що може призвести до 
труднощів тлумачення норми при право-
застосуванні. 
Однією із засад державної політики 

щодо соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, є створення належних умов для їх 
фізичного, інтелектуального і духовного 
розвитку, забезпечення вільним вибором 
сфери професійної діяльності, яка б опти-
мально відповідала потребам та бажанням 
особистості дитини та запитам ринку пра-
ці. На виконання зазначених завдань роз-
роблений і затверджений Примірний галу-
зевий стандарт надання соціальних послуг 
з соціальної адаптації учнів та випускників 
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, осіб з їх 
числа [12]. Протягом 2009 року 5717 учнів 
(що складає 73,6% дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування, з чис-
ла учнів 9-11 класів інтернатних закладів) 
пройшли курс навчання за Програмою 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді з соціальної адаптації дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання [3, с. 98]. Як бачимо, із статистичних 
даних, великий відсоток дітей залишається 
поза увагою соціальних служб. 
Погоджуюся із вченими-науковцями, 

такими як: В.Б.Авер’янов, О.Ф.Андрійко, 
Ю.П.Битяк та ін., які переконані, що від 
рівня забезпеченості прав вирішальною 
мірою залежить ступінь досконалості са-
мої особистості, її життя і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканість і безпека [4, с.8]. 
Сприяння працевлаштуванню та належ-
ний контроль за його здійсненням надасть 
можливість уникнути негативних тенден-
цій щодо незахищених категорій дітей, зо-
крема, попередить їх потрапляння в ситу-
ації торгівлі людьми, невиплати зарплат, 
нелегальних трудових відносин тощо. По-
зитивним є досвід співпраці з міжнародни-
ми організаціями, зокрема, запровадження 
в Україні проекту ОБСЄ «Сприяння працевла-
штуванню випускників інтернатних уста-

нов для дітей-сиріт в Україні» за підтримки 
Міністерства освіти і науки, молоді та спор-
ту України, фінансової допомоги урядів Ан-
дорри, Ліхтенштейну, Польщі, США. Такі 
проекти спрямовані на підвищення спро-
можності відповідних державних органів 
надавати підтримку дітям сиротам.
В Україні не поодинокі випадки пору-

шень трудових прав дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, зо-
крема: укладання усних договорів, недо-
тримання режиму праці, поденна оплата, 
яка дуже часто є мізерною, використання 
праці неповнолітніх на важких та шкід-
ливих роботах тощо. Щоб зменшити нега-
тивні прояви, які складаються у трудових 
відносинах між роботодавцем та дітьми-си-
ротами і дітьми, позбавленими батьківсько-
го піклування, доцільно розробити типову 
форму письмового трудового договору, 
який повинен укладатися мінімум у трьох 
екземплярах і залишатися: один – у робо-
тодавця, другий екземпляр – у працівни-
ка, третій – передаватися органу опіки та 
піклування. Через певний проміжок часу 
працівники органів опіки та піклування 
повинні перевіряти стан дотримання ро-
ботодавцем умов трудового договору і ре-
агувати на неправомірні дії, допомагаючи 
дітям-сиротам та дітям, позбавленим бать-
ківського піклування захищати їх права.
Статтею 4 Закону України «Про забез-

печення організаційно-правових умов со-
ціального захисту дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування» [8] 
передбачені заходи соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, серед яких визначаєть-
ся мінімальний стандарт щодо забезпечен-
ня гарантованого першого робочого місця, 
яке не може бути змінено за бажанням ро-
ботодавця протягом трьох років з моменту 
початку такої роботи, а в разі неможливості 
надання такого робочого місця – встанов-
лення грошової компенсації на цей період, 
яка виплачується особі з числа дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, за рахунок коштів державного 
або місцевого бюджетів. Доцільно було б 
уникати подвійних джерел фінансування, 
оскільки через недостатність коштів у бю-
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джетах різних рівнів на практиці виника-
ють суперечки щодо того, хто повинен ви-
плачувати грошову компенсацію. 
Додаткові гарантії для окремих кате-

горій громадян зазначаються і у статті 5 
Закону України «Про зайнятість населен-
ня» [9], зокрема, місцеві державні адміні-
страції, виконавчі органи відповідних рад 
за поданням центрів зайнятості встанов-
люють квоту робочих місць для підпри-
ємств, установ і організацій незалежно від 
форм власності та організаційних форм з 
чисельністю працюючих понад 20 осіб для 
бронювання ними до 5 відсотків загаль-
ної кількості робочих місць. На такі робо-
чі місця, відповідно до вищезазначеного 
закону, можуть претендувати діти (сиро-
ти), які залишилися без піклування бать-
ків. Зазначене формулювання є не чітким 
щодо визначення категорій дітей, оскіль-
ки в національному законодавстві існує 
розмежування їх статусу. 
Поряд з тим нормативно визначені по-

ложення щодо забезпечення працевлашту-
вання молоді із числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у 
реальному житті не реалізуються, що по-
яснюється відсутністю зацікавленості ро-
ботодавців у прийнятті на роботу молодих 
спеціалістів, що мають недостатній рівень 
кваліфікації, а також потребують додатко-
вих матеріальних витрат на забезпечення. 
Відповідно до закону України «Про про-

фесійно-технічну освіту» [13] держава га-
рантує дітям-сиротам і дітям, які залишили-
ся без батьківського піклування, переважне 
право на зарахування до професійно-тех-
нічних навчальних закладів, по закінченню 
яких гарантується працевлаштування за 
набутою професією. На практиці ж, трудо-
ва кар’єра колишніх вихованців інтернатів 
починається з низькооплачуваних та не-
престижних посад. Значна частина прохо-
дить через втрату першого робочого місця 
й тривалий період безробіття. Негативне 
ставлення до праці, недобросовісне вико-
нання трудових обов’язків та порушення 
трудової дисципліни молодими працівни-
ками, колишніми випускниками інтерна-
тів, пояснюється тим фактом, що багато з 
них змушені отримувати спеціальність, за 

якою не хочуть працювати, бо вона їм не 
подобається. Як наслідок – частина дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, планує змінювати і професію, 
і місце роботи.
Сприяти забезпеченню молоді першим 

робочим місцем має впровадження поло-
жень закону України «Про забезпечення 
молоді, яка отримала вищу або професійно-
технічну освіту, першим робочим місцем з 
наданням дотацій роботодавцю» [14]. Ме-
ханізм зацікавленості у прийомі на роботу 
молодих спеціалістів базується на виплаті 
роботодавцю дотацій у разі прийняття на 
роботу за направленням державної служби 
зайнятості молоді, якій надається перше 
робоче місце за отриманою відповідною 
професією (спеціальністю) строком на два 
роки та за умови відсутності в нього протя-
гом останніх 6 місяців скорочення чисель-
ності працюючих за професією, за якою 
працевлаштовується молодий громадянин. 
Впровадження дотаційних виплат у випад-
ку забезпечення молоді першим робочим 
місцем є першою спробою зацікавлення 
роботодавців у прийомі на роботу випус-
кників навчальних закладів. Проте дію за-
кону було зупинено у 2006 р., 2007 р. і в 
подальшому, фактично, його реалізація за-
лежала від наявності коштів у державному 
бюджеті. Зокрема, законом України «Про 
Державний бюджет України на 2012 рік» 
[15] фінансування роботодавців, які забез-
печили надання перших робочих місць, не 
передбачено.
Роботодавець, якому надано дотацію, 

зобов’язаний забезпечити гарантії зайня-
тості прийнятих з дотацією осіб та протя-
гом двох років не розривати з ними трудо-
вий договір за скороченням чисельності або 
штату працівників, інакше надана дотація 
має бути повернута ним у повному розмірі 
з урахуванням індексації та рівня інфляції. 
Звільнення працівника з інших причин 
(наприклад, за систематичне невиконання 
обов’язків, покладених на працівника, за 
прогул, з власної ініціативи тощо) не може 
служити підставою для повернення коштів 
з наданої дотації. Знаючи це, роботодавець 
може зловживати своїми правами, приму-
шуючи працівників до звільнення.
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Отже, враховуючи вищезазначене, 
можна зробити висновок, що для виконан-
ня стратегічно важливих завдань, а саме – 
створення умов для працевлаштування та 
гарантування належної підтримки з боку 
держави – необхідним є: по-перше, для усу-
нення не однозначного трактування окре-
мих приписів, привести у відповідність 
нормативно-правові акти, що стосуються 
працевлаштування соціально-незахище-
них категорій дітей; по-друге, у норматив-
но-правових актах чітко розмежувати по-
вноваження державних органів, уникаючи 
їх дублювання та узагальненого, не кон-
кретного трактування; по-третє, необхідно 
передбачити норму, що надаватиме можли-
вість дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, які зареєстрова-
ні в органах Державної служби зайнятості 
як такі, що шукають роботу вперше і ви-
знані безробітними, отримувати допомогу 
по безробіттю протягом 6 місяців на рівні 
середньої зарплати, яка склалася по Украї-
ні; по-четверте, доцільно було б розробити 
окремий закон «Про додаткові гарантії та 
соціальну підтримку дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування».

Слід погодитись із вченими-науковця-
ми: Ієрусалімовою І.О., Ієрусалімовим І. О., 
Удовенко Ж. В., які вважають, що для ре-
алізації основних прав і свобод людини та 
громадянина не достатньо проголосити їх 
на конституційному і законодавчому рів-
нях, необхідно реально забезпечити, тобто 
за допомогою соціальних, матеріальних, 
право регулюючих та правоохоронних за-
ходів гарантувати їх реальне існування, що 
особливо важливо для такої форми реаліза-
ції прав і свобод, як використання [12, с. 5], 
до яких і належить право на працю.
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджуються особливості забез-

печення в Україні реалізації дітьми-сиротами 
та дітьми, позбавленими батьківського піклу-
вання, права на працю. Аналізуються юри-
дичні гарантії працевлаштування, діяльність 
державних органів, покликаних сприяти та 
контролювати процес надання робочого місця, 
дотримання умов трудового договору. Аналізу-
ються чинні нормативно-правові акти, які 
встановлюють додаткові гарантії дітям-си-
ротам та дітям,позбавленим батьківського 
піклування, визначаються основні проблеми 
правового забезпечення конституційного права 
на працю та можливі шляхи їх подолання.

SUMMARY 
With the aim of realization by children-orphans 

and by the children confi ned paternal caring 
of right to work, the features of his providing 
are investigated in Ukraine, in particular, legal 
guarantees of employment, activity of the public 
organs, called to promote and control the process 
of grand of workplace, observance of conditions of 
the labour agreement. Operating normatively-legal 
acts, that set additional guarantees to the children-
orphans and to the children confi ned parental 
caring, are analysed; the basic problems of the legal 
providing of constitutional right to are determined 
work and possible ways of their overcoming.
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ÔÓÍÊÖ²¯ ÊÅÐ²ÂÍÈÊÀ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ Â²ÄÄ²ËÓ 
ÎÐÃÀÍ²Â ÂÍÓÒÐ²ØÍ²Õ ÑÏÐÀÂ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
ßÊ ÅËÅÌÅÍÒ ÉÎÃÎ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-

ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÑÒÀÒÓÑÓ

Постановка проблеми
Одним із елементів адміністративно-

правового статусу керівника районного 
відділу ОВС України є його функції. Вони 
визначають характер та напрямки адміні-
стративно-службової діяльності досліджу-
ваного суб’єкта, обумовлюють його права 
та обов’язки. Чітко поставлені та сформу-
льовані в повному обсязі завдання дають 
можливість виконувати функції більш 
ефективно та своєчасно. Для реалізації по-
кладених на керівника районного відділу 
ОВС України завдань він здійснює відпо-
відні адміністративно-правові функції. Їх 
вивчення дозволить з’ясувати основні на-
прямки управлінської діяльності керівни-
ка районного відділу органів внутрішніх 
справ, визначити особливість його адміні-
стративно-правового статусу.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Дослідження окремих напрямків ді-
яльності та функцій посадових осіб орга-
нів внутрішніх справ України здійснювали 
такі вчені, як: О. М. Бандурка, М. П. Грай, 
І. П. Греков, І. П. Голосніченко, О. Ю. Ду-
бинський, Д. М. Корнієнко, С. С. Лукаш, 
М. Д. Мартинов, А. М. Подоляка, С. Г. Сте-
ценко, С. Л. Яценко та інші. Однак, на сьо-
годнішній день залишається значна кіль-
кість проблемних питань, що стосуються 
системного розуміння адміністративних 
функцій керівника районного відділу орга-
нів внутрішніх справ України. 

Мета та завдання
Метою статті є визначення адміністра-

тивних функцій керівника районного від-
ділу органів внутрішніх справ України 
(далі – ОВС України). Для досягнення по-
ставленої мети необхідно виконати такі за-
вдання: провести аналіз різних наукових 
підходів до визначення видів та напрямків 
діяльності посадових осіб ОВС; визначити 
адміністративні функції керівника район-
ного відділу ОВС, що покладаються на ньо-
го відповідно до законодавства України; 
охарактеризувати основні адміністративні 
функції досліджуваного суб’єкта. 

Виклад основного матеріалу
Для вирішення завдань даного дослі-

дження, перш за все, необхідно з’ясувати 
значення категорії «функції».

В статье, на основе анализа различных 
научных подходов к классификации направ-
лений и видов деятельности органов вну-
тренних дел Украины и отдельных струк-
турных отделов и подразделений, а также 
положений законодательных актов, опре-
делены сущность и виды функций, которые 
возлагаются на руководителя районного от-
дела органов внутренних дел Украины; оха-
рактеризованы эти функции.

Ключові слова: керівник, органи внутрішніх 
справ, районний відділ органів внутрішніх справ 
України, адміністративні функції.
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У Великому тлумачному словнику су-
часної української мови термін «функція» 
вживається в таких основних значеннях: 
1) явище, яке залежить від іншого явища, 
є формою його виявлення і змінюється від-
повідно до його змін; 2) робота кого-, чого-
небудь, обов’язок, коло діяльності когось, 
чогось; 3) специфічна діяльність організму 
людини, тварин, рослин, їхніх органів, тка-
нин і клітин; 4) величина, яка змінюється зі 
зміною незалежної змінної величини (аргу-
менту) [1, с. 998].
С. С. Лукаш функцію управління в ор-

ганах внутрішніх справ України визначив 
як таку нормативно закріплену, іманент-
но властиву, відносно відокремлену части-
ну управлінської діяльності держави, яка 
характеризується єдністю змісту, одно-
типністю методів і форм реалізації та про-
сторово-часовим виразом у відповідному 
управлінському циклі [2, с. 5]. Що стосу-
ється функцій керівника районного відді-
лу ОВС України, то їх можна визначити як 
закріплену в адміністративно-правових ак-
тах систему однорідних способів, методів та 
форм реалізації управлінських завдань ке-
рівником районного відділу ОВС України, 
які складають окрему частину його службо-
вої діяльності.
У науковій літературі функції управ-

ління поділяють на два види – загальні 
(основні) й конкретні (спеціалізовані, спе-
ціальні). До загальних функцій відносять: 
прогнозування (науково-технічне й соці-
ально-економічне), планування (науково-
технічне, соціально-економічне й організа-
ційне), організацію (має декілька значень), 
актуалізацію (стимулювання, мотивація), 
координацію, урахування й контроль. 
Практичний зміст загальних функцій поля-
гає в тому, що вони охоплюють весь цикл 
управління (від постановки цілей, завдань 
у плануванні до наступного урахування, 
контролю фактичних результатів) і різно-
манітність конкретних функцій пов’язана з 
виконанням загальних. Конкретні функції, 
різноманітність яких обумовлена виконан-
ням загальних функцій, з різним ступенем 
роздрібненості (що знаходить висвітлення 
в їхніх формулюваннях) відбивають потре-
би (поточні і перспективні) процесу управ-

ління даним об’єктом, його частиною або 
елементом [3, с. 300]. У діяльності керів-
ника районного відділу ОВС України ма-
ють місце як загальні, так і спеціалізовані 
управлінські функції. 
У науці адміністративного права не іс-

нує єдиного підходу до визначення кон-
кретних функцій керівника в системі ОВС 
України.
Зокрема, на думку С. Г. Стеценка, по-

всякденну діяльність керівника можна 
звести до виконання таких функцій як:      
1) адміністративні; 2) спеціально-профе-
сійні; 3) забезпечення; 4) виховні; 5) конт-
рольно-наглядові; 6) представницькі тощо 
[4, с. 361]. 
До управлінських, на думку Г. О. Поно-

маренко, слід віднести функції: контролю, 
нагляду, вирішення кадрових, фінансових 
та матеріально-технічних питань; юрис-
дикційну (притягнення до відповідальнос-
ті); координаційну; організаційну; взаємо-
дії; організуючу; регулюючу [5, с. 8-9]. 
М. Д. Мартинов вважає, що зміст ді-

яльності керівника територіального органу 
внутрішніх справ України полягає в тому, 
що він, як посадова особа, наділена адміні-
стративною владою, здійснює організацій-
но-розпорядницькі й представницькі функ-
ції, виступає єдиноначальником у межах 
наданих повноважень, висуває юридично 
владні вимоги, приймає управлінські рі-
шення, а також застосовує до підлеглих 
заходи дисциплінарного впливу з метою 
ефективного виконання завдань щодо охо-
рони громадського порядку, боротьби зі 
злочинністю, забезпечення прав, свобод і 
законних інтересів громадян [6, с. 91]. Та-
ким чином, науковцем виділяються такі 
управлінські функції, як організаційно-роз-
порядницькі, представницькі, функції за-
безпечення дисципліни в територіальному 
органі тощо.
Отже, адміністративні функції керівни-

ка в системі ОВС України є різноманітни-
ми за своїм змістом та залежать від рівня 
керівника. На нашу думку, відповідно до 
покладених на керівника районного відді-
лу ОВС України адміністративних завдань, 
він виконує такі адміністративно-управлін-
ські функції: 
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1) визначення завдань та функцій підпо-
рядкованого відділу; розподіл повноважень 
між співробітниками відділу; затвердження 
посадових інструкцій співробітників різних 
структурних підрозділів районного відділу 
ОВС; 

2) призначення заступника, визначення 
його повноважень та завдань; визначення 
потреби в кадрах у підпорядкованому від-
ділі; організація проведення конкурсів на 
заміщення вакантних посад; участь у роботі 
конкурсної комісії; забезпечення взаємодії 
з навчальними закладами системи ОВС; 
організація підвищення кваліфікації, атес-
тації співробітників підпорядкованого від-
ділу; забезпечення дисципліни та правопо-
рядку у підпорядкованому відділі;

3) організація планування діяльності ра-
йонного відділу ОВС; організація та участь 
у засіданнях, нарадах та конференціях, 
присвячених визначенню перспективних 
та поточних планів, стратегії підвищення 
ефективності діяльності районного відділу 
та всієї системи ОВС тощо;

4) координація роботи оперативних 
груп та оперативно-слідчих підрозділів; 
призначення керівників цих груп та усу-
нення їх від роботи; призначення слідчих 
та відсторонення їх від роботи тощо;

5) організація взаємодії районного відді-
лу ОВС з іншими відділами та підрозділами 
системи ОВС, правоохоронними та іншими 
державними органами, органами місцевого 
самоврядування у сфері отримання опера-
тивної інформації, з метою розслідування 
конкретних злочинів, охорони правопо-
рядку тощо; 

6) здійснення контролю за роботою під-
порядкованого відділу в цілому та керів-
никами та заступниками керівників його 
підрозділів, що знаходяться у безпосеред-
ньому підпорядкуванні керівника район-
ного відділу; організація контролю за ін-
шими співробітниками відділу тощо;

7) організація та контроль за здійснен-
ням моніторингу щодо виконання планів, 
завдань та функцій відділу; виявлення не-
доліків у цій роботі, узагальнення причин 
їх виникнення; винесення на обговорення 
на нарадах та конференціях проблем, що 
виникають у роботі відділу або його окре-

мих підрозділів, та їх причин; колегіальне 
вирішення цих проблем, визначення шля-
хів удосконалення роботи відділу тощо;

8) організація звітності у відділі, забез-
печення своєчасного подання достовірних 
звітів до МВС, органів статистики та інших 
державних органів; підтримання зв’язків із 
громадськістю, засобами масової інформа-
ції, організація брифінгів та конференцій 
за участю представників засобів масової ін-
формації тощо;

9) здійснення моніторингу та контролю 
за станом матеріально-технічного забез-
печення районного відділу; організація 
своєчасного та повного укомплектування 
підпорядкованого відділу необхідними ма-
теріально-технічними ресурсами, спеціаль-
ними технічними засобами тощо;

10) організація виконання наказів та 
розпоряджень вищого керівництва; надан-
ня завдань та розпоряджень підпорядкова-
ним співробітникам; здійснення особистого 
контролю та надання звітів щодо результа-
тів виконання наказів та розпоряджень ви-
щого керівництва тощо. 
Перелічені функції, звичайно, не є ви-

черпними, оскільки на кожному напрямку 
діяльності районного відділу виникає по-
треба у виконанні відповідних управлін-
ських функцій. Необхідно погодитися з 
думкою науковців з приводу того, що про-
цес управління ОВС становить єдину сис-
тему взаємопов’язаних і в певному поряд-
ку виконуваних дій, які можна розглядати 
як його елементи або стадії. Він визначає 
динаміку реалізації цілей управління через 
систему дій операцій, які змінюються, роз-
виваються та вдосконалюються [7, c. 322]. 
Це означає, що адміністративні функції ке-
рівника районного відділу ОВС не існують 
ізольовано одна від одної, а знаходяться в 
системі та постійно перетинаються. Розгля-
немо основні з цих функцій.
Так, основною функцією керівництва 

районного відділу ОВС є визначення ці-
лей, завдань, функцій підпорядкованого 
відділу, його структурних підрозділів. На 
сьогодні в Україні відсутній єдиний норма-
тивно-правовий акт, у якому чітко сформу-
льовані завдання та цілі діяльності район-
ного відділу ОВС. Це пов’язано зы значною 
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кількістю напрямків діяльності відділу, ко-
жен з яких регламентується окремим зако-
нодавчим актом. Відтак, перед керівником 
районного відділу ОВС стоїть не проста за-
дача узагальнити всі ці завдання та напрям-
ки діяльності, здійснювати керівництво в 
усіх сферах. Для цього він покладається на 
свого заступника та керівників відповідних 
структурних підрозділів, відділів. Тобто іє-
рархічність побудови системи управління 
дозволяє рівномірно розподілити наванта-
ження на кожного керівника. Однак, безза-
перечним залишається той факт, що осно-
вну відповідальність за роботу районного 
відділу несе саме його керівник. 
В основу здійснення практично всіх ви-

дів адміністративної діяльності керівника 
районного відділу ОВС покладено органі-
заційну функцію. 
Організовування – це процес форму-

вання структури управління організацією, 
встановлення системи зв’язків та відносин, 
що дає змогу підприємству ефективно пра-
цювати для досягнення поставлених цілей. 
системний підхід у менеджменті розглядає 
організацію як певну цілісність, систему, 
що складається з взаємопов’язаних частин, 
кожна з яких робить свій внесок у характе-
ристику цілого [8, c. 308]. Практично такі 
ж самі процеси відбуваються при організа-
ції діяльності районного відділу ОВС. Го-
ловним завданням керівника цього відділу 
є ефективна та продуктивна організація 
роботи керівників структурних підрозді-
лів, відділів, які, у свою чергу, зобов’язані 
забезпечити роботу підпорядкованого під-
розділу. Отже, стан організації роботи ра-
йонного відділу багато в чому залежить від 
правильної розстановки кадрів, зокрема, 
керівних.
Саме тому однією із найважливіших ад-

міністративних функцій керівника район-
ного відділу ОВС України є організація ро-
боти з кадрами у підпорядкованому відділі. 
Порядок прийняття та проходження 

служби в системі ОВС визначається Поста-
новою Кабінету Міністрів УРСР «Про за-
твердження Положення про проходження 
служби рядовим і начальницьким складом 
органів внутрішніх справ» [9]. Відповідно 
до п. 40 цієї Постанови призначення на 

посади рядового і начальницького складу 
провадиться відповідними начальниками 
згідно з номенклатурою посад, що визнача-
ється Міністром внутрішніх справ відповід-
но до його компетенції [9]. Отже, управлін-
ня кадрами підпорядкованого районного 
відділу ОВС є безпосередньою функцією 
керівника цього відділу.
Серед інших функцій керівника ра-

йонного відділу ОВС слід виділити такі, 
як здійснення планування роботи відділу, 
контролю та організація звітності. Так, 19 
листопада 2012 року МВС України було за-
тверджено Положення про комісію район-
них, районних у містах, міських управлінь 
(відділів), лінійних управлінь (відділів) вну-
трішніх справ головних управлінь, управ-
лінь МВС України в Автономній Республіці 
Крим, областях, містах Києві та Севасто-
полі, на транспорті з контролю за станом 
прийняття та реєстрації в органах і підроз-
ділах внутрішніх справ України заяв і по-
відомлень про вчинені кримінальні право-
порушення та інші події та Інструкцію про 
порядок ведення єдиного обліку в органах 
і підрозділах внутрішніх справ України 
заяв і повідомлень про вчинені криміналь-
ні правопорушення та інші події та поло-
жень про комісії № 1050 [10; 11]. В Інструк-
ції визначається порядок прийняття та 
реєстрації заяв та повідомлень про злочин. 
Для забезпечення облікової дисципліни в 
районному та інших відділах ОВС керівни-
ком районного відділу ОВС утворюється 
Комісія районних відділів з контролю за 
станом прийняття та реєстрації в органах і 
підрозділах внутрішніх справ України заяв 
і повідомлень про вчинені кримінальні 
правопорушення та інші події. В районно-
му відділі ОВС керівник самостійно визна-
чає склад комісії і функціональні обов’язки 
її членів, про що видає відповідний наказ. 
При цьому за посадою головою комісії має 
бути призначений керівник слідчого під-
розділу районного відділу ОВС. 
Реєстр заяв та повідомлень про вчине-

ний злочин є не єдиним реєстром, який ве-
деться в районному відділу ОВС України. 
Реєстрації також підлягають заяви та звер-
нення громадян, що не стосуються вчинен-
ня злочину. Контроль за станом ведення 
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відповідних реєстрів здійснюється керів-
никами підрозділів. 
Слід зазначити, що основними форма-

ми управлінської діяльності є: видання на-
казів, інструкцій та вказівок, затвердження 
планів заходів, здійснення контрольних 
функцій, проведення семінарів-нарад, збо-
рів тощо [12, c. 322]. Це означає, що резуль-
тати здійснення управлінських функцій 
керівника районного відділу ОВС завжди 
оформлюються одним із зазначених доку-
ментів. Наприклад, керівник своїм наказом 
затверджує плани роботи районного відді-
лу, склад оперативно-слідчої групи, при-
значає слідчих тощо. Керівник може вида-
вати також усні вказівки та накази. 
Важливу роль у системі адміністратив-

них функцій керівника районного відділу ОВС 
відіграє контрольна функція. В. Б. Авер’янов 
визначає контроль у сфері управління як 
спостереження за відповідністю діяльності 
керованого об’єкта тим приписам, які він 
отримав від керуючого суб’єкта, та вико-
нанням прийнятих рішень, він є конкрет-
ним самостійним видом роботи. Функція 
контролю у державному управлінні поля-
гає в аналізі та співставленні фактичного 
стану в тій чи іншій галузі з вимогами, які 
поставлені перед ними, відхиленнями у ви-
конанні поставлених завдань та причинах 
цих відхилень, а також оцінкою діяльності 
й доцільності саме такого шляху [13, с. 29]. 
Контроль здійснюється в усіх напрям-

ках діяльності підпорядкованого район-
ного відділу. Керівник районного відділу 
ОВС може самостійно контролювати вико-
нання своїх наказів та розпоряджень, пла-
нів роботи відділу тощо, а також може де-
легувати виконання контрольних функцій 
своїм заступникам або керівникам струк-
турних підрозділів, від яких витребувати 
звіт, складений за наслідками проведеного 
контролю.
О. Ю. Дубинський зазначає, що відо-

мчий контроль в ОВС сьогодні здійсню-
ється у наступних формах: 1) безпосеред-
ня перевірка виконавців керівництвом 
органів внутрішніх справ та структурни-
ми підрозділами внутрішнього контролю 
певної спрямованості; 2) ознайомлення зі 
статистичною звітністю, яка надходить із 

підконтрольного органу (підрозділу); 3) озна-
йомлення з виконанням управлінських рі-
шень; 4) ознайомлення з витягами з бан-
ків даних щодо фактів внесення, обробки, 
отримання інформації, виконання запитів 
користувачами стосовно об’єктів обліку, за-
фіксованих у системних журналах реєстра-
ції роботи користувачів [14, с. 14]. Результа-
ти проведеного контролю можуть служити 
підставою для прийняття важливих управ-
лінських рішень – проведення службових 
розслідувань, притягнення співробітників 
до дисциплінарної відповідальності або їх 
заохочення тощо.
Отже, виконання адміністративних 

функцій керівником районного відділу 
ОВС України здійснюється відповідно до 
поставлених перед ним завдань. Для ефек-
тивного виконання цих функцій важливе 
значення має належна організація роботи 
відділу. Організувати та налагодити всі на-
прямки роботи у відділі, розподілити функ-
ціональні обов’язки належним чином, при-
значити кваліфікованих та компетентних 
керівників структурних підрозділів, надати 
їм чіткі накази, розпорядження та вказівки 
– все це є основною складовою управлін-
ського процесу. Від того, наскільки ефек-
тивною є попередня організація роботи 
районного відділу, залежить стан управлін-
ня в ньому і, відповідно, стан виконання 
управлінських функцій керівником район-
ного відділу ОВС.
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АНОТАЦІЯ 
У статті, на основі аналізу різних наукових 

підходів до класифікації напрямків та видів ді-
яльності органів внутрішніх справ України та 
окремих структурних відділів та підрозділів, а 
також положень законодавчих актів, визна-
чено сутність та види функцій, які поклада-
ються на керівника районного відділу органів 
внутрішніх справ України; охарактеризовано ці 
функції.

SUMMARY 
The article, based on an analysis of different 

scientifi c approaches to the classifi cation of areas 
and activities of the internal affairs of Ukraine 
and individual business units and departments, 
as well as the provisions of legislation specifi ed 
types of functions to be performed by the head of 
the District Department of Internal Affairs of 
Ukraine; describes these functions.
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ÏÐÎÁËÅÌÈ ÍÀÓÊÎÂÎÃÎ ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß 
ÄÅÔ²Í²Ö²¯ «ÐÅªÑÒÐÀÖ²ß»

Сучасний стан розвитку українського 
суспільства та розбудови в ньому демокра-
тичної правової держави вимагає удоскона-
лення управлінських процесів, що відбува-
ються у різних сферах життєдіяльності. Це 
стосується й нормативного забезпечення 
реєстраційної діяльності органів державної 
влади, результативність роботи яких без-
посередньо залежить від чіткої та науково 
обґрунтованої регламентації реєстраційних 
процедур.

Як складову адміністративно-правових від-
носин, реєстраційну діяльність органів держав-
ної влади України розглядали В.Б. Авер’янов, 
О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, І.М. Грущин-
ський, І.Б. Коліушко, А.Т. Комзюк, О.В. 
Кузьменко, Н.М. Тищенко, що знайшло 
своє відображення в їхніх монографічних 

працях. Свої дисертаційні дослідження реє-
страційній діяльності присвятили Н.В. Галі-
цина, М.П. Гурковський, Я.О. Пономарьова, 
Д.В. Мовчан, О.Г. Юшкевич та інші. Однак 
у сучасній вітчизняній юридичній літерату-
рі поняття «реєстрація» надалі залишається 
дискусійним.
Метою цієї статті є аналіз наукових під-

ходів в інших дослідженнях цього поняття 
та спроба на прикладах різного розуміння 
категорії «реєстрація» як юридичної діяль-
ності запропонувати підходи до моделюван-
ня дефініції цього поняття через окреслен-
ня цілей, які ставляться до певної реєстрації 
як виду юридичної діяльності.
Моделювання дефініції такої юридичної 

категорії як «реєстрація», зазвичай здійсню-
ється внаслідок органічного поєднання ще 
двох категорій:  «діяльність» та «акт».
Сам термін «реєстрація» походить від 

латинського слова «regesta» – список, що в 
пізньолатинський період трансформувалось 
у «registratio» – списувати, або заносити в 
список. Реєстрація означає – запис фактів 
з метою обліку і надання цим фактам за-
конності [1]. Укладачі словника «Словарь 
иностранных слов» подають два значення 
цього терміну:

1) внесення в список, до книги;
2) запис фактів або явищ з метою облі-

ку, з метою надання фактом законності (ле-
гітимності) [2].
В.П. Нагребельний, один з упорядни-

ків шеститомника «Юридична енцикло-
педія» під редакцією Ю.С. Шемшученка, 

В статье рассмотрены объем сути и 
содержания регистрации как специальной 
административной процедуры. В резуль-
тате исследования очерчена система науч-
ных подходов в других исследованиях этого 
понятия, изложены примеры понимания 
понятия «регистрация» как юридической 
деятельности и ее разных видов, а также 
предложено подходы для моделирования 
дефиниции исследуемого понятия через 
определение, цели которые ставятся перед 
определенной регистрацией как видом юри-
дической деятельности.

Ключові слова. реєстрація, облік, державна реє-
страція, реєстраційна діяльність.

 ÔÅÄÅËÅØ Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷ - Ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò á³çíåñó òà 
ïðàâà (ì.Õåðñîí)
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також подає два варіанти розуміння цього 
терміну:

- внесення до відповідних списків, 
реєстру або спеціальних книг чи журналів 
окремих відомостей щодо будь-яких осіб;

- письмовий запис чи фіксація іншим 
чином (напр., електронними засобами) пев-
них фактів, подій та явищ з метою їх обліку і 
контролю, засвідчення дійсності та надання 
їм закон, (легітимного) статусу [3].
З позиції нашого дослідження приве-

дені дефініції не можна назвати повними, 
оскільки вони характеризують, у першу чер-
гу, технічний бік даної діяльності, хоча, без-
умовно, містять деякі сутнісні характеристи-
ки цього поняття. У юридичній літературі 
та законодавстві України існують різні під-
ходи до визначення поняття «реєстрація». 
Розглянемо найбільш поширені з них.
Не дивлячись на величезний обсяг нор-

мативно-правових актів, що регулюють ре-
єстраційні правовідносини, нормативне ви-
значення поняття «реєстрація» закріплене 
не у всіх, варто навіть підкреслити – лише 
у деяких, не дивлячись на те, що інститут 
реєстрації застосовується практично в будь-
якій сфері державного управління.
Наприклад, Закон України «Про сво-

боду пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні», пояснюючи стат-
тею 3 терміни, які вживаються у цьому 
законі, обумовив: «Реєстрація – внесення 
інформації до Єдиного державного демо-
графічного реєстру та до паспортного до-
кумента про місце проживання або місце 
перебування особи із зазначенням адреси 
житла;» [4].
А пункт 1.2. Порядку реєстрації місця 

проживання та місця перебування фізич-
них осіб в Україні та зразків необхідних для 
цього документів, затверджений Наказом 
Міністерства внутрішніх справ України 22 
листопада 2012 р. №1077, подає це саме по-
няття дещо у відмінній редакції «внесення 
інформації до Єдиного державного демо-
графічного реєстру про місце проживання 
або місце перебування особи із зазначенням 
адреси, за якою з особою може вестися офі-
ційне листування або вручення офіційної 
кореспонденції.» [5].
Закон України «Про державну реєстра-

цію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» формулює інше поняття реєстра-
ції, пов’язаної з правовідносинами набуття 
чи припинення речових прав на нерухо-
ме майно: «державна реєстрація речових 
прав на нерухоме майно (далі – державна 
реєстрація прав) – офіційне визнання і під-
твердження державою фактів виникнення, 
переходу або припинення прав на нерухоме 
майно, обтяження таких прав шляхом вне-
сення відповідного запису до Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно;» 
[6].
Закон України «Про режим іноземного 

інвестування» формулює поняття реєстрації 
пов’язаної з правовідносинами іноземного 
інвестування»: «Державна реєстрація іно-
земної інвестиції – фіксування факту внесен-
ня іноземної інвестиції шляхом присвоєння 
органом державної реєстрації Ради міні-
стрів Автономної Республіки Крим, облас-
них, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій інформаційному 
повідомленню реєстраційного номера з від-
повідним записом у журналі обліку держав-
ної реєстрації внесених іноземних інвести-
цій.» [7].
У цей же час як низка інших норматив-

но-правових актів, які безпосередньо ре-
гулюють реєстраційні процедури у певних 
правовідносинах, не містять нормативного 
закріплення цього поняття. Це стосується 
як законів, так і підзаконних актів. Напри-
клад, Закон України «Про державну реє-
страцію актів цивільного стану» [8], Закон 
України «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб та фізичних осіб – підприємців» 
[9], Порядок державної реєстрації (перере-
єстрації), зняття з обліку автомобілів, авто-
бусів, а також самохідних машин, сконстру-
йованих на шасі автомобілів, мотоциклів 
усіх типів, марок і моделей, причепів, напів-
причепів, мотоколясок, інших прирівняних 
до них транспортних засобів та мопедів, за-
тверджений Постановою Кабінету Міністрів 
України від 7 вересня 1998 р. №1388 [10], та 
багато інших.
Як бачимо,ти  законодавець також у по-

няття «реєстрація» може вкладати різне ро-
зуміння:

- у першому випадку реєстрація – це 
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внесення інформації;
- у другому – офіційне визнання і під-

твердження державою юридичних фактів;
- у третьому – фіксування факту.
Серед науковців також немає єдиної дум-

ки на сутність цього юридичного інституту. 
Наприклад, А.І. Рябко ототожнює реєстра-
цію з внесенням до спеціальних списків, ре-
єстрів, регістрів, кадастрів різних фактів, що 
мають юридичне значення, матеріальних 
об’єктів, нерухомості, юридичних актів, під-
приємств проводиться головним чином з ме-
тою обліку [11]. На думку М.Ю. Тіхомірової, 
«реєстрація – це юридичний акт визнання 
та підтвердження правомочним суб’єктом, 
фактів, подій або явищ, які підлягають об-
ліку та реєстрації, які надають об’єкту реє-
страції законності, роблять його юридично 
значимим» [12]. Як інститут публічної влади, 
що виконує обліково-контрольні і легалізу-
вали функції для забезпечення публічних 
інте-ресів і охорони законності на економіч-
ному полі, регульований нормами цивіль-
ного та адміністративного права, визначає 
державну реєстрацію Ю.А. Тіхоміров [13]. 
А.Н. Добров розглядає реєстрацію як само-
стійний інститут адміністративного права, 
представлений як матеріально-правовими, 
так і процесуально-правовими нормами [14]. 
В.В. Новіков під реєстрацією розуміє «фікса-
цію у передбачених нормативно-правовими 
актами облікових документах стислих даних 
про конкретні об’єкти та присвоєння кож-
ному з них відповідного порядковою номе-
ру» [15]. Через запис облікових даних про 
об’єкт реєстрації за встановленою формою, 
з подальшим записом у реєстраційних фор-
мах (журналі, картотеці, електронній базі 
даних) певних відомостей про цей об’єкт, 
пояснює реєстрацію О.М. Загорецька [16]. 
Невдале, на нашу думку, визначення подає 
С.В. Борісова «Реєстрація – це виконання 
уповноваженими особами, які реалізову-
ють встановлені законом обов’язки, низки 
юридично значимих дій, що характеризу-
ються єдиною організаційною основою та 
здійснюються у відповідності з правилами 
встановленими чинним законодавством» 
[17] Очевидним є те, що воно не розкриває 
сутності інституту реєстрації.
Яскравою ілюстрацією різноманітності 

тлумачень досліджуваного поняття може 
слугувати цитування змісту окремих термі-
нів, пояснення яких дається в енциклопедії 
«Популярна юридична енциклопедія». Так, 
поняття «реєстрація актів громадянського 
стану» пояснюється, як «внесення органом 
реєстрації актів громадянського стану за-
писів про факти …»; поняття «реєстрація 
громадянства України» відображає понят-
тя визначене Законом України «Про гро-
мадянство» – внесення запису про набуття 
особою громадянства України спеціально 
уповноваженим на те органом у відповідні 
облікові документи» [18]; «реєстрація доку-
мента» пояснюється як «фіксування факту 
створення або надходження документа шля-
хом проставлення умовного позначення…»; 
«реєстрація підприємства» пояснюється як 
«одна з процедур утворення підприємства, 
внаслідок якої останнє набуває права юри-
дичної особи»; «реєстрація шлюбу» – «вста-
новлений законодавством порядок доку-
ментального оформлення сімейного союзу 
жінки та чоловіка» [19].
Як один з видів реєстрації, по-різному 

розглядають і поняття «державна реєстра-
ція». Окремими вченими наводяться думки, 
згідно з якими під державною реєстрацією 
розуміється визначений законодавчими ак-
тами порядок внесення уповноваженими 
державними органами певних відомостей 
до державних реєстрів [20]. Згідно з позиці-
єю І.М. Лазарева, «державна реєстрація – це 
акт офіційного визнання законності існуван-
ня певних матеріальних об’єктів та юридич-
них фактів» [21]. З твердженням І.М. Ла-
зарева, в частині ототожнення реєстрації з 
актом, не погоджується Я.О. Пономарьова, 
вважаючи, що, «реєстрація – це дія чи навіть 
сукупність дій уповноваженої державою по-
садової особи, тому що вона є результатом її 
(посадової особи) волевиявлення» [22].

A.B. Дмітрієв викладає думку, що «будь- 
яка державна реєстрація є публічним актом 
влади, який направлений на фіксування на 
певний період часу визначених, важливих, з 
точки зору самої влади і суспільства, право-
відносин [23].
О.Г. Юшкевич розглядає державну ре-

єстрацію як адміністративну послугу, тоб-
то як діяльність публічної адміністрації зі 
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створення необхідних умов для реалізації 
громадянами та іншими суб’єктами адміні-
стративних відносин своїх прав у сфері здій-
снення виконавчої влади та місцевого само-
врядування [24]. С.В. Лихачов обґрунтовує 
державну реєстрацію, як «передбачений за-
коном порядок дій, що вчиняються органом 
державної реєстрації з метою фіксації юри-
дичних фактів …» [25]. Ю.М. Козлов вважає 
під державною реєстрацією «…акт офіцій-
ного визнання законності відповідних дій 
і правових актів, здійснення якого у пере-
важній більшості випадків покладається на 
органи юстиції та внутрішніх справ» [26].
Наведені наукові судження І.М. Лазаре-

ва, С.В. Лихачова, Ю.М. Козлова та інших 
про сутність реєстрації відображають лише 
одну сторону цього інституту – визнання 
юридичного факту. Однак не відображають 
її сутності як внесення інформації про фак-
ти або події. При цьому варто говорити про 
інститут реєстрації як контрольно-правовий 
засіб, за допомогою якого підконтрольний 
суб’єкт, який виконав усі приписи норм 
права, щодо виконання дії, повинен бути 
зареєстрований, а реєстраційний орган не 
вправі йому відмовити.
Тут варто привести приклад визначен-

ня державної реєстрації окреслений росій-
ським дослідником реєстраційної діяльності 
Є.Г. Чуткіним, який вказує, що державна 
реєстрація – це, насамперед, юридична ді-
яльність, що складається із сукупності таких 
юридично значущих актів компетентних 
органів і посадових осіб, які націлені на 
фіксацію юридично значимих фактів, та їх 
облік здійснення контролю, посвідчення за-
реєстрованих фактів, результатом якої має 
стати задоволення загально-соціальних гру-
пових та індивідуальних потреб і інтересів 
[27].
Хоча, на нашу думку, щодо наукових по-

зицій, які визначають поняття «реєстрація» 
як діяльність, варто вести дискусію.
У дослідженнях з адміністративного 

права також можна зустріти підхід, згідно 
з яким реєстрація розглядається як адміні-
стративно-правовий режим, що сприяє до-
сягненню цілей і завдань у різних галузях 
державного управління. На думку Є.І. Спек-
тор, «…реєстраційний режим являє собою 

сукупність правових та організаційних захо-
дів, що встановлюють і закріплюють на за-
конодавчому рівні порядок реєстраційного 
обліку відповідних об’єктів (суб’єктів), здій-
снюваний зазначеними в законодавстві упо-
вноваженими органами виконавчої влади. 
Природа даного режиму полягає у визнанні 
державою правоздатності суб’єктів, встанов-
ленні законності їх прав (як наявних, так і 
знову придбаних) на вчинення будь-які дії 
на основі реалізації функцій державного на-
гляду, контролю, ведення обліку, класифіка-
ції, зберігання та видачі відповідної інфор-
мації. Юридичний акт державної реєстрації 
підтверджує поява нового суб’єкта права, 
засвідчує законність його існування. Реє-
страційний режим має важливе значення в 
забезпеченні охорони громадського та дер-
жавного порядку, а також у реалізації осо-
бистих і майнових прав та законних інтер-
есів фізичних і юридичних осіб.» [28]. Згідно 
з твердженнями О.В. Шмалій, реєстрація 
є  комплексним адміністративно-правовим 
режимом, при якому виникають правовід-
носини між громадянським суспільством та 
державною владою, у першу чергу, між її ви-
конавчими структурами [29].
Через реєстраційні процедури нама-

гається пояснити реєстраційну діяльність 
С.С. Савченко «…– це регламентований 
адміністративно-процесуальними нормами 
порядок діяльності органів публічної адмі-
ністрації, що здійснюється з метою: офіцій-
ного визнання законності правових актів; 
дій юридичних осіб; дій фізичних осіб; під-
твердження з боку держави правового ста-
тусу суб’єктів; наділення суб’єктів правами 
або обов’язками; фіксації юридичних фак-
тів; встановлення певних правових відно-
син» [30].
Звичайно, що такий великий семантич-

ний діапазон пояснень досліджуваних юри-
дичних категорій породжує необхідність 
визначення співвідношення таких понять, 
як «фіксація», «облік», «реєстрація», «дер-
жавна реєстрація».
В.В. Новіков робить висновок про те, 

«що облік та реєстрація є різними за змістом 
поняттями. Реєстрація завжди передує об-
ліку, впливає на його форму. У свою чергу, 
облік є кінцевим результатом реєстраційної 
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роботи – матеріальним носієм інформації. 
Звідси вважаємо, що більш логічним було 
б говорити не про обліково-реєстраційну 
діяльність (роботу), як це визначено у зако-
нодавчих та підзаконних нормативно-пра-
вових актах, а навпаки – про реєстраційно-
облікову діяльність (роботу)» [15].
В.В. Степаненко реєстрацію поділяє на 

дві окремі функції: державну реєстрацію та 
облік [31]. Долгополова М.М. реєстрацію і 
облік відносить до складових частин функції 
нагляду [32].
Контрольні та наглядові функції у реє-

страціях вбачають також О.Г. Бондар [33] 
та О.В. Шмалій [29]. Обік та контроль, як 
основну функцію реєстрації, визначає О.М. 
Загорецька [16]. Обліково-контрольні та 
легалізаційні функції в інституті державної 
реєстрації вбачає С.І. Агафонов [34].
Ми ж вважаємо, що, на відміну від ре-

єстрацій, метою обліків є накопичення, 
систематизація та аналіз певної юридично 
значимої інформації, без надання об’єктам, 
інформація про які облікується, відповідних 
юридичних статусів.
Очевидно, що, будь-яка реєстрація – це 

облік, але не будь-який облік – реєстрація. 
Отже, поняття «реєстрація» вужче, ніж 
поняття «облік». У свою чергу, так само 
співвідносяться поняття «облік» та «реє-
страція» і «державна реєстрація», остан-
нє з яких – вужче стосовно попереднього 
[35]. Про необхідність розмежування по-
нять «реєстрація» («державна реєстрація») 
та «облік» («спеціальний облік») говорять 
також Є.В. Тресцова та М.С. Огородников 
[36].
Поєднуючи усі наукові точки зору на 

сутність досліджуваного поняття, а також 
узагальнення його змісту, яке має різне нор-
мативне визначення, можна ствердити, що 
реєстрація спрямована на досягнення чоти-
рьох цілей:

1) внесення інформації;
2) фіксації юридично значимих фактів 

або статусів та їх облік;
3) посвідчення зареєстрованих фактів 

або статусів;
4) контроль у тій області, у якій здій-

снюється реєстрація.
Саме у цих чотирьох цілях нами спосте-

рігається поліфункціональність реєстрації 
як правового інституту.
Перспективи подальших розвідок у цьо-

му напрямку полягають у розширенні кола 
досліджень сутності реєстрації, зокрема: під 
час реалізації правових норм, що регулю-
ють реєстраційну діяльність великого кола 
суб’єктів реєстраційної діяльності, у тому 
числі органів Міністерства юстиції України.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто обсяг сутності та 

змісту реєстрації як спеціальної адміністра-
тивної процедури. У наслідок дослідження 
окреслено систему наукових підходів в інших 
дослідженнях цього поняття та викладено 
приклади розуміння категорії «реєстрація» як 
юридичної діяльності та її різних видів, а та-
кож запропоновано підходи до моделювання де-
фініції досліджуваного поняття через окреслен-
ня цілей, які ставляться до певної реєстрації 
як виду юридичної діяльності.

SUMMARY 
The article examines the nature and the content 

of the registration as a special administrative 
procedure. The research results in description 
of scholastic approaches to this notion, example 
selection of interpretation of the term «registration» 
as legal activity and its categories, suggestion of 
approaches to defi ning of the notion under research 
by outlining targets of a particular registration type 
as legal activity.
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ÏÀÒÐ²ÀÐÕ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖ²¯ 
ÀÊÀÄÅÌ²Ê ÏÅÒÐÎ ÏÅÒÐÎÂÈ× ÌÈÕÀÉËÅÍÊÎ – 
ËÞÄÈÍÀ-ÅÏÎÕÀ, ßÊÀ ÂÈÏÅÐÅÄÈËÀ ÑÂ²É ×ÀÑ

В статье основательно освещены стра-
ницы очень интересной и яркой профессио-
нальной жизни человека тысячелетия Пе-
тра Петровича Михайленко. В ней системно 
рассматриваются многочисленные научные 
открытия академика в правовой сфере, его 
фундаментальне идеи и разработки для про-
ведения качественной реформы милиции и ее 
инновационного преобразования в Националь-
ную полицию Украины.
Ключові слова: Патріарх української юриспру-

денції, людина тисячоліття, засновник правничих 
наукових шкіл, першовідкривач.

 ÊÓÐÊÎ Ìèêîëà Íåñòåðîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, Çàñëóæåíèé 
þðèñò Óêðà¿íè, ïðîðåêòîð Ì³æðåã³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì, 
ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Ïðåçèäåíòñüêîãî óí³âåðñèòåòó
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ÓÄÊ 34(477)

Я не знаю інших ознак переваги, крім доброти. 
Якщо у людини немає величі душі, вона не може 
бути великою людиною, ні навіть великим худож-
ником, ні великим діячем... Що нам успіх? Важ-
ливо бути великим, а не здаватися великим.

Людвіг ван Бетховен
 

Постановка й обґрунтування 
актуальності проблеми

Життєписи великих людей завжди слу-
жили могутнім стимулом високих світогляд-
них прагнень, – оскільки на них дивилися 
завжди як на арсенал, де зібрана зброя, 
якою були виграні великі битви, як зазна-
чав СінклерЛьюїс. Людиною-легендою, 
людиною тисячоліття, Патріархом україн-
ської юриспруденції, яка є прикладом вели-
кої душі та справедливих поглядів, назива-
ли академіка Академії правових наук Укра-
їни, доктора юридичних наук, професора, 
генерал-лейтенанта внутрішньої служби, 

Заслуженого діяча науки і техніки України, 
Заступника Генерального директора Всес-
вітнього Біографічного Центру по регіону 
Європа в Кембриджі, почесного члена на-
уково-дослідницької ради Американського 
біографічного інституту – Петра Петровича 
Михайленка. Як відомо, таланти не дають 
пропасти теперішньому, а генії дозволяють 
відбутися майбутньому. Однак, детально 
ознайомившись з його життєвим шляхом, 
розумієш, що це унікальна Людина, яка по-
єднала у собі всі три грані часу.    У зв’язку 
з цим, академік В. Кудрявцев справедливо 
називав Петра Петровича «одним з видат-
них кримінологів минулого, сьогодення і 
майбутнього».

Метою даної статті є доведення та об-
ґрунтування того факту, що саме Петро Пе-
трович Михайленко стояв у самих витоків 
формування системи органів внутрішніх 
справ України, є фундатором у різних галу-
зях юридичної науки і практики та у бачен-
ні необхідності кардинального перетворен-
ня міліції на поліцію України.

Завданням статті є висвітлення науко-
вих здобутків, надбань і відкриттів академі-
ка у їх нерозривному зв’язку з практичною 
діяльністю.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Сфера наукових досягнень Петра Пе-
тровича Михайленка як в Україні, так і на 
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світовому рівні, включає не тільки дослі-
дження в таких галузях юридичної науки, 
як кримінальне право, кримінальне проце-
суальне право, оперативно-розшукова ді-
яльність, але також і проблеми, пов’язані з 
системним аналізом історії міліції України, 
історії кримінального права України, полі-
цейського права тощо[9]. 
Водночас, однією з дивовижних рис 

Петра Петровича, яка вражає до глибини 
душі, є його особлива професійна і безпо-
милкова інтуїція на вибір тематики своїх 
наукових досліджень. Фактично він став 
не тільки ініціатором, але першопрохідцем 
оригінальних та потужних наукових дослі-
джень, які були, є і будуть завжди не тільки 
надзвичайно актуальними для юриспру-
денції, але й стали могутнім орієнтиром, 
компасом, прогнозом для майбутнього роз-
витку правничої науки. Петро Петрович 
майстерно передчував, які проблеми бу-
дуть наріжними, злободенними, актуальни-
ми, новітніми на десятки років вперед [2].
Сформована сьогодні соціально-полі-

тична, правова і криміногенна ситуація 
свідчить про те, що Україна гостро потре-
бує всебічного консолідованого системного 
реформування структури органів внутріш-
ніх справ. Це обумовлено ще і тим, що кра-
їна стоїть на порозі вступу до ЄС. Водночас, 
як свідчить узагальнена слідча, оператив-
но-розшукова, експертна і судова практика, 
органи міліції України фактично не справ-
ляються з поставленими завданнями, не 
відповідають сучасним вимогам, оскільки 
не на належному рівні виконують свої осно-
вні обов’язки. Очевидно, що сьогодні уже 
не можна переходити в нове життя зі ста-
рими проблемами, помилками і хворобами. 
Наша міліція, як ракова пухлина, проросла 
метастазами, гниє з середини, і ці хвороби, 
як свідчать реалії сьогоднішнього дня, важ-
ко викорінюються: корупція, шантаж, тор-
тури, «кришування» і «кумівство», вимаган-
ня, зв’язок зі злочинним криміналітетом, 
прикриття наркобізнесу та проституції, 
торгівля зброєю, злочинна недбалість, все-
дозволеність, знущальне ставлення до заяв 
і повідомлень громадян, непрофесіоналізм, 
слабка фізична підготовка і недостатнє фі-
нансування.

Україна нагадує сьогодні неблагополуч-
ного безпритульного, який просить уси-
новити його в благополучну європейську 
сім’ю, але сам змінюватися в корені не хоче 
і навіть не бажає. Так яке ж ставлення ми 
викликаємо до себе у європейських колег, 
сусідів і партнерів?
Слід акцентувати увагу на тому, що про-

ведення започаткованого сучасного рефор-
мування системи органів внутрішніх справ 
України потрібно здійснювати на основі 
наукових ідей, концептуальних засад ви-
словлених і сформульованих в досліджен-
нях Людини тисячоліття–Петра Петрови-
ча Михайленка, тому що саме він, як ніхто 
інший, знав усі глибинні питання реально-
го функціонування цієї системи, оскільки 
був знаним професіоналом і досвідченим 
фахівцем найвищої ерудиції. Вважаємо, 
що наукові відкриття і розробки Петра Пе-
тровича повинні стати настільною книгою 
для майбутніх поліцейських службовців, 
оскільки при їх підготовці велике значення 
має отримання ними повного та всебічно-
го обсягу знань, навичок і умінь у цій сфері 
для подальшого їх застосування у майбут-
ній практичній діяльності[4].
Петро Петрович стояв біля самих вито-

ків формування системи органів внутріш-
ніх справ України, тому що при його без-
посередній участі було вирішено питання 
про створення на базі пожежного учили-
ща Київської вищої школи МВС України, 
яка стала провідним вузом нашої держа-
ви і сьогодні називається Національною 
академією внутрішніх справ. Вона стала 
справжнім «дітищем», «науковою освітньою 
перлиною» академіка, оскільки, працюю-
чи заступником начальника з навчальної 
і наукової роботи, він доклав усі свої зна-
ння, досвід і невичерпну енергію для її по-
дальшого розвитку, удосконалення та про-
цвітання. Після цього професор став на-
чальником Київської науково-дослідної ла-
бораторії, яка була філіалом Московського 
інституту по вивченню причин злочинності 
та створена саме за його ідеєю, з його ініці-
ативи та безпосередньої участі, як перший 
і найпотужніший науково-дослідний центр 
кримінологічних досліджень в Україні [3]. 
Можна відверто та впевнено сказати, що 
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саме Петро Петрович вивів Національну 
академію внутрішніх справ на той вітчиз-
няний, європейський і світовий рівень, на 
якому вона знаходиться сьогодні.
Петра Петровича Михайленка можна 

сміливо назвати першовідкривачем та фун-
датором у різних галузях юридичної на-
уки і практики, оскільки він є засновником 
таких правничих наукових шкіл, як: «Іс-
торія кримінального права України»; «Те-
орія оперативно-розшукової діяльності»; 
«Кримінологія України»; «Історія міліції 
України», «Історія судочинства в Україні». 
Як науковець, Петро Петрович успішно за-
хистив кандидатську дисертацію, а згодом 
і докторську та став першим в Україні док-
тором юридичних наук у галузі криміналь-
ного права, що свідчить про те, що саме він 
перебував біля самих витоків та основних 
віх розвитку української юридичної на-
уки. Хто ще краще за нього знав світовий 
досвід, наукові здобутки та з величезною 
віддачею служив духу права, реалізував на 
практиці ідеї правової держави та кожно-
го дня виступав на захист конституційних 
прав людини, честі, гідності та справед-
ливості? Відомо, що саме Петром Петро-
вичем за дорученням українського уряду 
була підписана Міжнародна конвенція 
ООН з прав людини, у підготовці якої він 
брав особисту участь. У 1959 році Видавни-
цтвом Академії наук УРСР була випущена 
змістовна монографія вченого «Нариси з 
історії кримінального законодавства Укра-
їнської РСР», яка стала першою в Україні 
науковою працею з цієї проблематики. Він 
також приймав безпосередню участь у роз-
робці Кримінального кодексу УРСР 1960 
року та обґрунтував деякі розбіжності з 
кримінальним законодавством Російської 
Федерації. Напрацювання українських 
правників були більш демократичні й вра-
ховували тогочасну українську дійсність, 
звичаї та традиції. За редакцією вченого у 
1965 році, що було надзвичайно вагомим 
досягненням, вийшов у світ навчальний 
посібник «Уголовное право УССР», який по 
праву став першим в Україні навчальним 
виданням, підготовленим на базі нового 
Кримінального кодексу УРСР 1960 року. У 
коло наукових інтересів Петра Петровича 

Михайленка входили і питання боротьби 
зі злочинністю. Працюючи в Київській ви-
щій школі, академік упорядкував та видав 
фундаментальну двотомну працю «Борьба 
с преступностью в Украинской ССР», що 
містила законодавчі та інші нормативно-
правові акти, якими регулювалася кримі-
нально-правова боротьба зі злочинністю в 
УРСР, починаючи з 1917 року. До кожного 
тому він підготував надзвичайно цікаві на-
укові нариси з глибоким аналізом процесів 
становлення та розвитку кримінального за-
конодавства України протягом 1917–1967 
рр. Це було перше в Україні наукове до-
слідження з історії кримінально-правової 
боротьби зі злочинністю в УРСР. Петро 
Петрович є справжнім першопрохідцем і 
тому, що серед численних наукових іннова-
ційних здобутків академіка основне місце 
посідає видана у 1965 році за його редак-
цією колективна монографія «Из истории 
милиции Советской Украины», яка стала 
першою в Радянському Союзі працею, при-
свяченою історії міліції України. Першим 
також став підручник «Основы оперативно-
розыскной деятельности органов охраны 
общественного порядка Украинской ССР», 
підготовлений авторським колективом під 
керівництвом професора Петра Петровича 
Михайленка у 1966 році. Найголовнішим 
першовідкриттям академіка є перше до-
кументальне видання «Історія міліції Укра-
їни у документах і матеріалах», що було 
присвячено історії нормативно-правового 
регулювання діяльності міліції України за 
період 1917–1990 рр. Це дослідження стало 
першим в Україні, у якому опубліковані до-
кументи, що регламентували діяльність мі-
ліції Української Народної Республіки часів 
Української Центральної Ради і Директорії 
та Державної варти часів Гетьманату, а та-
кож невідомі документи з організації та ді-
яльності робітничо-селянської міліції пер-
ших років радянської влади та інших пері-
одів радянських часів[3].
Необхідність використання наукових 

здобутків, надбань і відкриттів професора 
на етапі сучасного реформування системи 
органів внутрішніх справ України підтвер-
джується не тільки сміливістю постановки 
ним гострих теоретичних питань, але й та-
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кож нерозривним зв’язком його результа-
тів наукових досліджень з правоохоронною 
та правозахисною практикою [1, с. 14-15]. 
Оскільки саме з ініціативи Петра Петро-
вича Михайленка, наприклад, стали прак-
тикуватися засідання кафедри з виїздом в 
обласні управління внутрішніх справ, де 
обговорювалися найбільш актуальні та 
складні проблеми організації роботи орга-
нів правопорядку щодо запобігання, про-
тидії та розкриття правопорушень.
Відомо, що сьогодні активно ведуться 

дискусії і піднімається питання про необ-
хідність перейменування «міліції» в «по-
ліцію». У зв’язку з цим доцільно звернути 
увагу на те, що Петро Петрович Михай-
ленко досконало знав історію створення і 
результатів діяльності органів внутрішніх 
справ, а також тенденції розвитку міліції, 
а тому піднімав цю проблему набагато ра-
ніше сучасних експертів і задекларував це 
у своїх численних виступах і, зокрема, на-
укових статтях «Міліція чи поліція? Полі-
ція!»(2004 р.) [5, с. 20-23] і «Поліція чи мілі-
ція?» (2006 р.) [6, с. 16-17], відстоюючи по-
зицію правильності такого перейменуван-
ня, що підтверджує неймовірне відчуття 
своєчасної реакції цього геніального вчено-
го на гострі наукові проблеми як сьогоден-
ня, так і майбутнього, оскільки він був од-
ним із перших, хто висловив цю креативну 
ідею. Очевидно, тому є всі підстави назвати 
Петра Петровича Людиною-епохою, яка 
випередила свій час[8].
Великий професіонал своєї справи вка-

зував на те, що на території України міліцію 
було створено після Лютневої революції на 
заміну поліції, яку скасували. Петро Петро-
вич Михайленко своєчасно зазначав, що з 
часом відбудеться зміна назви і «міліція» 
знову стане називатися «поліцією». Він на-
полягав на необхідності цієї зміни, оскільки 
відповідно до основ філософії буття, форма 
завжди має відповідати сутності її змісту. 
А слово «міліція», як відомо, латинського 
походження і означає «військо», «військо-
ве об’єднання». Узагальнюючи історичний 
досвід, він підкреслював, що в період Тим-
часового уряду і Центральної Ради ця назва 
все ж таки себе виправдовувала, оскільки 
міліція виконувала деякі функції армії. Та-

кож Петро Петрович стверджував, що мілі-
ція повністю виправдовувала свою назву в 
первісному значенні цього слова і в період 
початку війни в деяких областях України, 
де було оголошено воєнний стан, коли ве-
лику допомогу військовій владі реально 
надавали органи міліції. У прифронтових 
і найближчих до фронту областях міліці-
онери фактично брали участь у боротьбі з 
ворожими парашутистами й диверсантами, 
а в окремих випадках навіть вступали без-
посередньо в бойові дії. Однак, на думку 
великого майстра юриспруденції, у період 
мирного будівництва правової демокра-
тичної держави вона реально вже виконує 
функції поліції. А тому Петро Петрович 
Михайленко, як засновник наукової школи 
«Історія міліції України», у своїх виступах 
неодноразово звертав увагу на те, що над-
звичайно повно визначені завдання поліції 
ще в Регламенті Головного Магістрату1721 
року, в якому зазначалось, що поліція є ду-
шею суспільства і всіх добрих порядків та 
фундаментальних опор людської безпеки і 
зручності. У зв’язку з цим професор акцен-
тував увагу на те, що Петро І теж невипад-
ково обрав для назви створених ним спе-
ціалізованих державних органів з охорони 
громадського порядку і боротьби зі зло-
чинністю термін «поліція», що походить від 
старогрецького –Politeaі означає «управлін-
ня державою». Він вказував на те, що цей 
термін використовується в західноєвропей-
ських країнах ще з XVII ст. стосовно дер-
жавних органів охорони правопорядку і 
боротьби зі злочинністю.
Петро Петрович неодноразово дово-

див, що ті суспільно-політичні перетворен-
ня, які відбуваються в незалежній Україні, і 
та стратегічна лінія, що направлена на роз-
будову соціальної правової держави, визна-
чають необхідність докорінної зміни кон-
цептуальних засад стосунків між міліцією 
та громадянами. Оскільки протягом три-
валого періоду нашої історії міліція сприй-
малась громадськістю як репресивний ка-
ральний державний орган, то, як зазначав 
академік, для цього були певні підстави. 
Водночас, Петро Петрович справедливо 
вказував, що акцент у діяльності міліції до-
вгий час здійснювався не на захисті прав 
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людини і громадянина, а на захисті дер-
жавних інтересів, оскільки це було закрі-
плено навіть у нормах чинного на той час 
кримінального законодавства. А охорона 
законних конституційних прав іінтересів 
громадян вважалася другорядною, тобто 
не основною проблемою, що певною мірою 
і сприяло відчуженості у стосунках між мі-
ліцією і пересічними громадянами.
Вчений передбачав, що нині перед 

Міністерством внутрішніх справ України 
стоїть надзвичайно важливе завдання: по-
перше, кардинально змінити стосунки між 
поліцією і громадянами, з метою гаранту-
вання безпеки людини, суспільства, держа-
ви; по-друге, перейти на правоохоронне, 
правозахисне або, як говорив Петро Пе-
трович, поліцейське обслуговування по-
треб громадян.
Сьогодні здається просто неймовірним, 

що ці всі пропозиції, разом з пропозиціями 
щодо зміни назви «міліція» на «поліцію», 
ще двадцять років тому (у 1995 році) були 
внесені Петром Петровичем Михайленком 
до уряду одночасно з проектом Концепції 
системної реформи органів внутрішніх 
справ України. Історія розвитку суспіль-
ства підтвердила,наскільки далекогляд-
ним був академік, що фактично першим 
в Україні запропонував потужні реальні 
ідеї реформи органів правопорядку,які 
видаються сучасними фахівцями сьогод-
ні за нові, і щойно тільки створені ними. 
А це, насправді, не зовсім так, тому що 
саме Петро Петрович  є фундатором су-
часної реформи системи органів внутріш-
ніх справ України. Аналіз його наукових 
праць свідчить, що ще в ті далекі часи він 
довів об’єктивну необхідність звільнення 
органів внутрішніх справ від невластивих 
їм функцій та потреб зосередження їх ді-
яльності на охороні громадського поряд-
ку й запобіганні та протидії злочинності, 
а також приведення до оптимального рів-
ня штатної чисельності службовців. Петро 
Петрович Михайленко наполягав на тому, 
що для проведення по-справжньому якіс-
ної та ефективної реформи органів право-
порядку необхідно провести ліквідацію 
зрівняння в оплаті праці та у спеціальних 
званнях, а також вдосконалення системи 

процедури прийняття на службу до орга-
нів внутрішніх справ і навчання кадрів. 
Надзвичайно цікавою та оригінальною 
була також пропозиція метра юриспру-
денції щодо збільшення кількості жінок у 
службах і підрозділах органів правопоряд-
ку. Головне, що Петро Петрович наполя-
гав саме на поетапному здійсненні право-
вої реформи. Він вказував, що неприпус-
тимо руйнувати професійне ядро органів 
внутрішніх справ і погіршувати правовий 
і соціальний захист їх службовців.
Вчений зазначав, що його пропозиція 

щодо зміни назви «міліція» обумовлена ба-
жанням удосконалення цього найчисель-
нішого правоохоронного органу, не тіль-
ки для зміцнення захисту конституційних 
прав людини, але й для приведення пра-
воохоронних структур держави відповід-
но до вимог європейських і міжнародних 
стандартів. 
Академік вже багато років тому перед-

бачив, що в нових умовах необхідно міняти 
підходи, форми, засоби й методи роботи, 
зміцнювати зв’язки з громадськістю, фор-
мувати новітню професійну психологію та 
готувати кожного службовця до повсякден-
ної роботи виключно на концептуальних 
засадах ввічливого, доброзичливого, спра-
ведливого та чуйного ставлення до людей. 
Петро Петрович звертав особливу увагу, 
що велику допомогу в цій важливій спра-
ві можуть надати досвічені ветерани ор-
ганів внутрішніх справ, які не поривають 
зв’язків зі своїми колегами і колективами, 
беруть активну участь у вихованні та про-
фесійному зростанні молодого покоління 
[7].
Однією із фундаментальних ідей Лю-

дини тисячоліття було звернення до сучас-
ного керівництва Міністерства внутрішніх 
справ України, яке відображає захоплення 
Петра Петровича не тільки вітчизняними, 
а й міжнародними креативними ідеями, 
новітніми засобами і технологіями у сфері 
функціонування системи органів внутріш-
ніх справ, оскільки він узагальнив вели-
чезний досвід роботи в міжнародних освіт-
ніх, наукових, управлінських відомствах і 
організаціях. Петро Петрович Михайлен-
ко вказував, що, намагаючись повернути 
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стару назву «поліція», яка найбільш відпо-
відає сьогоднішнім функціям і завданням, 
необхідно здійснити комплексний рефор-
маторський підхід для того, щоб реально 
перетворити українську міліцію на сучасну 
цивілізовану поліцію правової держави; 
щоб майбутній український поліцейський 
був реально матеріально і технічно забез-
печений так само, як американський; щоб 
наші службовці мали таку ж захищеність, 
як поліцейські Німеччини; щоб у них були 
такі ж права, як у італійських карабінерів, 
які не оглядаються на деякі заборони, що 
досі існують у нас; щоб українські поліцей-
ські берегли свою гідність і честь мундира 
подібно до більшості англійських поліцей-
ських.
Головним орієнтиром, наріжним каме-

нем у реформі системи органів внутрішніх 
справ України, на думку академіка, пови-
нно стати впровадження в діяльність полі-
ції основних положень, які ґрунтуються на 
принципах верховенства права,законності, 
чесності, гідності і справедливості. 
Петро Петрович повторював, що сто-

совно деякої тимчасової незвички називати 
міліціонера поліцейським, то це, звичайно, 
проблема часу. Він усім щирим серцем ві-
рив, науково обґрунтував, що настав час 
бути поліції в демократичній правовій 
Українській державі [5, с. 20-23]!
Упродовж усього життя його головним 

покликанням було виховання та підготов-
ка майбутньої інтелектуальної правничої 
еліти України. Петро Петрович приділяв 
особливу увагу кожному своєму учню, сту-
денту, аспіранту. Він кожного дня навчав 
їх не замикатися у рамках суто вузького 
питання, а прагнути широко залучати у 
дослідження як вітчизняний, так і міжна-
родний науково-практичний досвід. Петро 
Петрович був справжнім взірцем людської 
мудрості і справедливості, у якого була 
неймовірна здатність відкривати нові мо-
лоді наукові таланти та навчати їх, а кож-
не наукове дослідження, у якому він брав 
безпосередньо участь, ставало справжнім 
фундаментальним відкриттям не тільки на 
теренах української, а й світової правничої 
науки.

Висновки та перспективи 
подальших досліджень

Очевидно, класики справедливо зазна-
чали, що велич людини полягає не в тому, 
щоб бути сильним, а в тому, щоб правильно 
використовувати свою силу, як казав Генрі 
Уорд Бічер. Наслідуючи ці ідеали, Петро 
Петрович Михайленко ділився зі своїми 
учнями своєї головною життєвою силою 
– добротою щирої душі та надзвичайно 
глибинними професійними знаннями не 
тільки у правовій сфері, а й досвідом усього 
свого життя. Професор вніс неоціненний 
вклад не тільки в юридичну науку, але й 
заклав міцний фундамент для майбутнього 
розвитку наукового світу України, оскільки 
передав понад дві тисячі рідкісних книг зі 
своєї власної творчої колекції у головний 
науковий банк держави –Національну бі-
бліотеку України імені В.І. Вернадського, 
де засновано бібліотечний фонд імені ака-
деміка Михайленка та у книжкову скарб-
ницю Національної академії внутрішніх 
справ. 
На 92 році життя академік Михайленко 

заснував благодійну організацію «Міжна-
родний фонд академіка П.П. Михайленка». 
Складовою діяльністю цього фонду стало 
заснування міжнародної наукової премії 
імені академіка Петра Михайленка за досяг-
нення в науці, суспільному та громадському 
житті. Цією премією нагороджуються осо-
би, які мають значні наукові здобутки. Він і 
сьогодні продовжує свою діяльність, хоч як 
би тяжко не було в державі. За час роботи 
фонду він спонсорував декілька заходів по 
Україні, за його участю видано 5 книжок, 
посібників, підручників і на сьогодні вже 
нагороджений 21 лауреат фонду1.
Людина тисячоліття пішла з життя 

у 2008 році, проте його наукові ідеї, на-
укові праці, досвід та відкриття продо-
вжують жити. Учні Людини-легенди по-
винні завжди пам’ятати свого духовного 
наставника,Вчителя,людину, яка відкрила 
їм двері у справжнє наукове життя. Епо-
ха Петра Петровича Михайленка надихає 

1 Автори вдячні президенту «Міжнародного фонду 
академіка П.П. Михайленка» В.П. Михайленку за 
надану допомогу в підборі і узагальненні матеріалів 
для даної статті.
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майбутніх освітян, науковців та практиків 
продовжувати почесну справу великого 
вченого – захищати конституційні права 
людини, служити добру й справедливості 
та кожним своїм вчинком здобувати право 
носити горде ім’я Людина. Послідовники 
майстра юриспруденції повинні з кожним 
роком продовжувати наукові дослідження 
у юридичних галузях, у яких працював Пе-
тро Петрович, та розвивати його наукові 
школи. Фундаментальні та наповнені над-
звичайною глибиною ідеї Патріарха укра-
їнської юриспруденції повинні отримувати 
друге життя, новий світоглядний подих в 
усіх сферах буття українського громадян-
ського суспільства, особливо при форму-
ванні концептуальних засад правової дер-
жави. Тому пропозиції Петра Петровича 
Михайленка у сфері реформування сис-
теми органів внутрішніх справ України, 
особливо при розробці законодавчого за-
безпечення правового регулювання діяль-
ності Національної поліції, згадати осно-
ви формування ролі науки поліцейського 
права (яке існувало в Росії у XIX ст.)в укра-
їнському державотворенні, у процесі при-
йняття нормотворчих рішень про пере-
йменування «міліції» в «поліцію», повинні 
стати основою сучасної правової реформи, 
яка розпочалась в Україні, оскільки акаде-
мік ще упродовж своєї наукової діяльності 
розглядав та пропонував вирішити назрілі 
пекучі проблеми у цій сфері.
Правнича освіта, юридична наука і 

практична діяльність органів правопоряд-
ку стала стилем, основним стержнем жит-
тя Петра Петровича. Він відкрив себе сам 
юридичній науці, правовій освіті і щиро по-
ділився цими відкриттями з цілим світом. 
Вищевикладене дозволяє реально і фак-

тично стверджувати, що Петро Петрович 
Михайленко – Людина-епоха, яка випере-
дила свій час...
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АНОТАЦІЯ 
У статті ґрунтовно висвітлено сторінки 

надзвичайно цікавого та яскравого професійного 
життя людини тисячоліття Петра Петрови-
ча Михайленка. У ній системно розглядаються 
численні наукові відкриття академіка в право-
вій сфері, його фундаментальні ідеї та розроб-
ки для проведення якісної реформи міліції та її 
інноваційного перетворення в Національну по-
ліцію України.

SUMMARY 
The article thoroughly highlights the pages 

of bright and incredibly interesting professional 
life of a person, a man of epoch, Petro 
PetrovichMikhailenko. Here, the numerous scientifi c 
discoveries of a great academician in the fi eld of 
law, his fundamental ideas and developments for 
the fulfi llment of qualitative police reform and its 
innovative transformation into the National Police 
of Ukraine are systematically considered.
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ÇÀÂÄÀÍÈÕ ÄÅÐÆÀÂ² ² ÉÎÃÎ ÆÅÐÒÂÀÌ ÇÁÈÒÊ²Â

Статья посвящена проблеме усиления 
уголовной ответственности за терроризм и 
его финансирование, в частности, обосновы-
вается целесообразность законодательной ре-
гламентации обязательного и неотвратимого 
возмещения субъектами таких преступлений 
нанесенного государству и их жертвам ущерба.

Ключові слова: терористичний акт, фінансу-
вання тероризму, відшкодування збитків, компенса-
ція витрат.
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Еволюція і глобалізація тероризму, що 
спостерігаються останнім часом у багатьох 
країнах світу, все більше вимагають від усі-
єї світової спільноти адекватних заходів 
протидії цьому чи не найнебезпечнішому 
різновиду кримінальних правопорушень. 
Цілком зрозуміло, що в умовах розвитку 
світових інформаційних, фінансових, тран-
спортних та інших ресурсів, насиченості 
індустріальних регіонів і мегаполісів небез-
печними виробництвами, стратегічними 
об’єктами і спорудами, розгалуженими сис-
темами життєзабезпечення тощо, збитки 
від можливих терористичних акцій можуть 
бути катастрофічними. Так, унаслідок те-
ракту в Нью-Йорку (2001 рік, 11 вересня), 
за різними оцінками фахівців, було спричи-
нено збитків у розмірі понад 95 млрд. дола-
рів США. Ще більшими вони здаються очі-
куваними від довготривалої терористичної 
агресії на Сході нашої держави, де майже 
щодня гинуть ні в чому не повинні люди, 
жінки й діти, зруйновано інфраструктуру 
багатьох населених пунктів і великих міст, 

помешкань громадян, значна частина яких 
вимушена залишати рідні оселі, покидати 
улюблені місця роботи чи навчання. Тіль-
ки під час антитерористичної операції вже 
втрачено близько 6 тис. бійців АТО і вдвічі 
більше – отримали поранення і каліцтва.
Останнім часом зафіксовано функціону-

вання стійких каналів масового надходжен-
ня у незаконний обіг з території прове-
дення АТО найрізноманітнішого арсеналу 
вогнепальної зброї, вибухівки та вибухових 
пристроїв, що несе потенційну загрозу для 
миру і спокою населення в інших регіонах 
країни [1, с. 12].

 Відомий учений і практик у галузі за-
безпечення державної безпеки і протисто-
яння терористичним загрозам В.В. Крутов 
небезпідставно наголошував на тому, що 
терор із засобів досягнення цілі перетво-
рився у саму ціль; з’явилася філософія те-
роризму як самодостатнього явища; сучас-
ний тероризм став, по суті, вже ідеологією, 
на якій виросло зовсім нове покоління те-
рористів з іншим менталітетом, нерозумін-
ням, несприйняттям чи ігноруванням будь-
яких моральних обмежень у застосуванні 
насилля і руйнуванні загальнолюдських 
цінностей. При цьому головними причина-
ми й витоками тероризму в Україні він ще 
на початку нинішнього тисячоліття вбачав 
«наше соціально-економічне становище і ті 
проблеми, які лежать в основі непростих 
відносин між суб’єктами господарювання», 
а першопричиною – «серйозне майнове 
розмежування» [2, c.127].
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Підкреслимо, що саме вказані складо-
ві, спотворені антиукраїнською пропаган-
дою, прихованим агресивним ворожим 
настроєм до нашої країни з боку Росії й 
усілякою підтримкою нею донецько-лу-
ганських сепаратистів (військовою техні-
кою, зброєю, живою силою тощо) стали 
тим основним поштовхом як для початку 
терористичної агресії у східних регіонах 
України, так і подальшого її розвитку, 
дестабілізації ситуації, причому, не лише 
в нашій державі, а й у Східній Європі і на-
віть в усьому світі.
Через перепускні пункти державного 

кордону України з дружньою колись Росі-
єю, підконтрольні бойовикам-сепаратис-
там, під виглядом гуманітарної допомоги 
останнім регулярно надходять колони ав-
томобільних конвоїв з озброєнням, боє-
припасами і живою силою, поставляється 
немаркована бронетехніка й т. ін. Значно 
збільшилися обсяги їхніх поставок у Схід-
ну частину України з березня цього року 
залізничним сполученням через вузлову 
станцію м. Дебальцево, залишеного в лю-
тому військами сил АТО. 
Зрозуміло, що така широкомасштаб-

на допомога й довготривала підтримка 
розв’язаної бойовиками донецько-луган-
ського регіону військової агресії вимагає 
постійних багатомільйонних витрат від їх 
організаторів (тобто Росії й усіх тих прибіч-
ників сепаратистів, хто фінансує терорис-
тичну діяльність останніх). 
Як підкреслює Президент України П.О. 

Порошенко, міжнародна коаліція на під-
тримку України має надати рішучу відсіч 
злочинам терористів, «посилити всі форми 
тиску на тих, хто їх спонсорує та всебічно 
підтримує. Будь-яка допомога бойовикам, 
постачання зброї, техніки й добре тренова-
ної живої сили – хіба це не є підтримкою 
тероризму, наочною для всього світу?» [3, 
с.2].
Переконливим свідченням подібного 

спонсорування є і загальновідомі в світі 
далеко не поодинокі факти фінансового су-
проводження терористичних акцій в США, 
Росії, Японії, на Близькому Сході.
Так, щорічні надходження з Ірану на 

фінансування терористичної діяльності ор-

ганізації ісламських фундаменталістів шиїт-
ської гілки Хезболлах (Ліван) сягають 100 
млн. доларів США. Річний бюджет Хамос 
(ісламський рук опору, Палестина) оціню-
ється в 30 млн. американських доларів. 
Ірландські терористи з ІРА витрачають на 
свої потреби в середньому 12 млн. доларів 
за рік. Доходи терористичної секти «Аум 
Сенріке» на момент здійснення хімічної 
атаки в токійському метро (1995 рік) скла-
дали майже 100 млрд. єн. Фінансування ор-
ганізації сепаратистів ЕТА («Країна басків і 
волі», Іспанія) становить щорічно близько 
1,5 млрд. песет. Навіть тільки особистий 
статок організатора, основного ватажка і 
спонсора міжнародного тероризму Осами 
Бен Ладена обчислюється 300 млн. доларів 
США.
Невипадково, що саме після згаданої 

вище трагедії 11 вересня 2001 року в США 
(Нью-Йорк) одним із центральних напря-
мів контртерористичного удару американ-
ських спецслужб стали відомі їм фінансові 
мережі терористичних організацій, коли 
тільки протягом перших трьох місяців по-
спіль було заблоковано їхні активи в бан-
ках США на суму близько 33 млн. доларів. 
Це, до речі, спонукало і міжнародне світо-
ве співтовариство дещо по-іншому подиви-
тись на проблему фінансування тероризму. 
У Резолюції 1373 Ради Безпеки ООН по 
боротьбі з тероризмом, прийнятій 28 ве-
ресня 2001 року, Організація Об’єднаних 
Націй, визначаючи необхідність того, щоб 
держави у доповнення до міжнародного 
співтовариства вживали додаткових захо-
дів з метою запобігання та протидії на своїх 
територіях, з використання усіх законних 
засобів, фінансування та підготовки будь-
яких актів тероризму, зобов’язала всі кра-
їни світу:
а) запобігати й протидіяти фінансуван-

ню терористичних актів;
б) ввести кримінальну відповідальність 

за навмисне надання та збір засобів, будь-
якими методами, прямо чи опосередкова-
но, їх громадянам або на їх території з намі-
рами, щоб такі засоби використовувались, 
– чи при усвідомленні того, що вони будуть 
використані, – для здійснення терористич-
них актів;
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в) невідкладно заблокувати кошти та 
інші фінансові активи чи економічні ресур-
си осіб, які скоюють або намагаються скоїти 
терористичні акти, або беруть участь у здій-
сненні терористичних актів чи сприяють їх 
здійсненню; організацій, які прямо чи опо-
середковано перебувають у власності або 
під контролем таких осіб, а також й осіб та 
організацій, що діють від імені або за вка-
зівкою таких осіб;
г) утримуватись від надання у будь-якій 

формі підтримки – активної чи пасивної – 
організаціям або особам, причетним до те-
рористичних актів, у тому числі шляхом за-
побігання вербовки членів терористичних 
груп та ліквідації каналів постачання зброї 
терористам;
д) відмовляти в укритті тих, хто фінан-

сує, планує, надає допомогу або скоює те-
рористичні акти чи надає укриття терорис-
там;
ж) не допускати, щоб ті, хто фінансує, 

планує, надає допомогу або скоює терорис-
тичні акти, використовували свою терито-
рію з цією метою проти інших держав або 
їх громадян;
з) забезпечувати, щоб будь-яка особа, 

яка бере участь у фінансуванні, плануванні, 
підготовці або здійсненні терористичних 
актів чи в підтримці терористичних актів, 
притягалася до судової відповідальності, й 
забезпечити, щоб, окрім будь-яких інших 
заходів щодо цих осіб, такі терористичні 
акти кваліфікувались як серйозні кримі-
нальні правопорушення у внутрішньодер-
жавних законах і положеннях та щоб по-
карання належним чином визначалося сер-
йозністю таких терористичних актів;
к) надавати одна одній усіляке сприян-

ня щодо кримінального провадження чи 
кримінального переслідування, що мають 
відношення до фінансування або підтрим-
ки терористичних актів, включаючи спри-
яння в отриманні наявних у них доказів, 
необхідних для такого переслідування.
У контексті зазначених міжнародно-

правових вимог Україною здійснено кон-
кретні заходи, зокрема, введено криміналь-
ну відповідальність за фінансування теро-
ризму, прийнято Закон «Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) дохо-

дів, одержаних злочинним шляхом, фінан-
суванню тероризму та фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового знищення» [4].
Системний порівняльний аналіз цих за-

конодавчих актів дає всі підстави вважати й 
стверджувати, що порівняно з іншими кра-
їнами, в українському законодавстві саме у 
світлі вимог ООН було розв’язано вказану 
проблему.
Так, у ч. 1 ст. 258 (5) КК України перед-

бачено досить серйозну кримінальну від-
повідальність за фінансування тероризму, 
тобто «дії, вчиненої з метою фінансового 
або матеріального забезпечення окремого 
терориста чи терористичної групи (органі-
зації), організації, підготовки або вчинення 
терористичного акту, втягнення у вчинен-
ня терористичного акту, сприяння вчинен-
ню терористичного акту та створення теро-
ристичної групи (організації)».
Частинами 2 і 3 цієї ж статті кваліфіку-

ючими ознаками фінансування тероризму 
визначено вчинення його у великому та 
особливо великому відповідно розмірах 
(понад 6 та 18 тисяч неоподаткованих мі-
німумів доходів громадян), а їх санкції міс-
тять серед іншого конфіскацію майна.
При цьому, як нам здається, вітчизня-

ний законодавець невиправдано залишив 
поза своєю увагою обов’язковість відшко-
дування суб’єктами цих злочинів (у повно-
му обсязі) завданих їхніми протиправними 
діями державі і їх жертвам збитків.
Відповідно до норм КПК України, під 

час будь-якого кримінального проваджен-
ня підлягають доказуванню, зокрема, вид і 
розмір завданої кримінальним правопору-
шенням шкоди (п. 3) ч. 1 ст. 91), яка ком-
пенсується потерпілому за результатами 
розгляду цивільного позову в криміналь-
ному провадженні (ч. 2 ст. 127).
Водночас, по-перше, відшкодування 

потерпілому (територіальній громаді, дер-
жаві) завданої шкоди ч. 1 ст. 127 КПК від-
несено до права підозрюваного, обвинува-
ченого, а також за його згодою будь-якої 
іншої фізичної чи юридичної особи. 
По-друге, таке відшкодування згідно з 

ч. 1 ст. 128 КПК можливе лише за ініціати-
вою особи, якій кримінальним правопору-
шенням або іншим суспільно небезпечним 
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діянням завдано майнової та / або мораль-
ної шкоди.
По-третє, це її волевиявлення має бути 

оформлене у вигляді цивільного позову, 
який належить їй пред’явити до початку 
судового розгляду.
З огляду на чи не найнебезпечніший 

різновид злочинності, тероризм і його фі-
нансування неминуче пов’язані із загрозою 
спричинення жертвам терору колосальних 
збитків і реально зумовлює їх спричинен-
ня, у зв’язку з чим навряд чи логічно (до-
цільно) пов’язувати їх відшкодування з 
певними процесуальними процедурами, 
волевиявленнями учасників процесу (тим 
більш – підозрюваних чи обвинувачених) 
тощо.
На нашу думку, саме для такого роду 

злочинів зазначений обов’язок має бути не-
відворотнім для їх суб’єктів. Доведемо на 
користь нашої позиції наступні міркування.
Насамперед, відповідно до ч. 3 ст. 127 

КПК України, шкода, завдана потерпілому 
внаслідок кримінального правопорушен-
ня, компенсується йому за рахунок Дер-
жавного бюджету України у випадках та в 
порядку, передбачених законом.
У Розділі VIII Закону України «Про 

запобігання та протидію легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінан-
суванню розповсюдження зброї масового 
знищення», яким передбачено відповідаль-
ність за порушення вимог законодавства 
у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом та відновлення прав і закон-
них інтересів власників, зазначається (ч. 1 
ст. 24), що «особи, які винні у порушенні 
вимог цього Закону та / або нормативно-
правових актів, що регулюють діяльність 
у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, або фінансують тероризм чи 
розповсюдження зброї масового знищен-
ня, несуть кримінальну, адміністративну чи 
цивільно-правову відповідальність згідно із 
законом.
Частиною 1 ст. 27 цього ж Закону регла-

ментовано, що за рішенням суду доходи, 
одержані злочинним шляхом, підлягають 

конфіскації в доход держави або повернен-
ню їх власнику, права чи законні інтереси 
якого порушені, або відшкодовується їх 
вартість.
Втім, ч. 4 цієї статті передбачено, що 

шкода, яка заподіяна юридичній або фізич-
ній особі незаконними діями лише «дер-
жавних органів внаслідок здійснення ними 
заходів щодо протидії легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму чи 
фінансуванню розповсюдження зброї ма-
сового знищення, відшкодовується з Дер-
жавного бюджету України в установленому 
законом порядку».
Отже, вважаємо, що словосполучення 

«державних органів внаслідок здійснення 
ними заходів протидії» слід вилучити зі 
змісту цієї норми, наприкінці якої зазначи-
ти: «… з подальшим покриттям понесених 
витрат за рахунок суб’єктів вказаних злочи-
нів як безпосередніх заподіювачів шкоди».
Ще більш важливим, на нашу думку, є 

відповідне викладення змісту ст. ст. 258 і 
258 (5) КК України в наступній редакції:

«Стаття 258. Терористичний акт
1. Терористичний акт, тобто застосу-

вання зброї, вчинення вибуху, підпалу чи 
інших дій, які створювали небезпеку для 
життя чи здоров’я людини або заподіяння 
значної майнової шкоди чи настання інших 
тяжких наслідків, якщо такі дії були вчине-
ні з метою порушення громадської безпеки, 
залякування населення, провокації воєнно-
го конфлікту, міжнародного ускладнення, 
або з метою впливу на прийняття рішень 
чи вчинення або невчинення дій органа-
ми державної влади чи органами місцевого 
самоврядування, службовими особами цих 
органів, об’єднаннями громадян, юридич-
ними особами, або привернення уваги гро-
мадськості до певних політичних, релігій-
них чи інших поглядів винного (терорис-
та), а також погроза вчинення зазначених 
дій з тією самою метою, – караються по-
збавленням волі на строк від п’яти до деся-
ти років з конфіскацією майна або без такої 
та компенсацією в повному обсязі завданої 
державі та його жертвам шкоди.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за по-
передньою змовою групою осіб, або якщо 
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вони призвели до заподіяння значної май-
нової шкоди чи інших тяжких наслідків, – 
караються позбавленням волі на строк від 
семи до дванадцяти років з конфіскацією 
майна та повним відшкодуванням завда-
них державі та їх жертвам збитків.

3. Дії, передбачені частинами першою 
або другою цієї статті, що призвели до за-
гибелі людини, – караються позбавленням 
волі на строк від десяти до п’ятнадцяти ро-
ків або довічним позбавленням волі з кон-
фіскацією майна та повним відшкодуван-
ням завданої державі та їх жертвам шкоди 
(частини 4 і 5 ст. 258 виключені на підставі 
Закону № 170 – V від 21.09.2006).

6. Особа звільняється від криміналь-
ної відповідальності за діяння, передбаче-
не частиною першою цієї статті в частині 
погрози вчинення терористичного акту, 
якщо вона до повідомлення їй про підозру 
у вчиненні нею злочину добровільно по-
відомила правоохоронний орган про цей 
злочин, сприяла його припиненню або роз-
криттю, у разі якщо внаслідок цього і вжи-
тих заходів було відвернено небезпеку для 
життя чи здоров’я людини або заподіяння 
значної майнової шкоди чи настання ін-
ших тяжких наслідків, якщо в її діях немає 
складу іншого злочину та за умови повного 
відшкодування завданих державі та його 
жертвам збитків». 

«Стаття 258 (5). Фінансування тероризму
1. Фінансування тероризму, тобто дії, 

вчинені з метою фінансового або матері-
ального забезпечення окремого терориста 
чи терористичної групи (організації), орга-
нізації, підготовки або вчинення терорис-
тичного акту, втягнення у вчинення теро-
ристичного акту, публічних закликів до 
вчинення терористичного акту, сприяння 
вчинення терористичного акту, створення 
терористичної групи (організації), – кара-
ються позбавленням волі на строк від п’яти 
до восьми років з позбавленням права обі-
ймати певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк до двох років з конфіс-
кацією майна та компенсацією в повному 
обсязі завданої державі та його жертвам 
шкоди.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або з 
корисливих мотивів, або за попередньою 

змовою групою осіб, або у великому розмі-
рі, або якщо вони призвели до заподіяння 
значної майнової шкоди, караються позбав-
ленням волі на строк від восьми до десяти 
років з позбавленням права обіймати пев-
ні посади або займатися певною діяльніс-
тю на строк до трьох років з конфіскацією 
майна та компенсацією в повному розмірі 
завданих державі та його жертвам збитків.

3. Дії, передбачені частиною першою 
або другою цієї статті, вчинені організова-
ною групою чи в особливо великому роз-
мірі, або якщо вони призвели до інших 
тяжких наслідків, – караються позбавлен-
ням волі на строк від десяти до дванадцяти 
років з позбавленням права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років з конфіскацією майна 
та компенсацією в повному обсязі завданої 
державі та його жертвам шкоди.

4. Особа, крім організатора або керівни-
ка терористичної групи (організації) звіль-
няється від кримінальної відповідальності 
за дії, передбачені цією статтею, якщо вона 
добровільно до притягнення до криміналь-
ної відповідальності повідомила про відпо-
відну терористичну діяльність або іншим 
чином сприяла її припиненню або запобі-
ганню злочину, який вона фінансувала або 
вчиненню якого сприяла, за умови, що в її 
діях немає складу іншого злочину та ком-
пенсування у повному обсязі завданих її 
діями збитків державі та іншим жертвам 
терору.
Примітка. 1. Фінансування тероризму 

визнається вчиненням у великому розмірі, 
якщо розмір фінансового або матеріаль-
ного забезпечення перевищує шість тисяч 
неоподаткованих мінімумів доходів грома-
дян.

2. Фінансування тероризму визнається 
вчиненням в особливо великому розмірі, 
якщо розмір фінансового або матеріально-
го забезпечення перевищує вісімнадцять 
тисяч неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян.

3. Компенсування у повному обсязі за-
вданих державі та жертвам тероризму 
збитків означає повне відшкодування їм 
моральної та / або майнової шкоди, вклю-
чаючи недоотримані внаслідок терорис-
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тичного нападу прибутки, втрачену вигоду 
тощо».
Слід наголосити й на тому, що наші 

пропозиції цілком відповідають міжнарод-
но-правовим нормам, низкою яких під-
тверджується необхідність запровадження 
відшкодування шкоди, заподіяної злочи-
ном. Це, зокрема, насамперед, Декларація 
основних принципів правосуддя для жертв 
злочинів і зловживань владою (1985р.), Єв-
ропейська конвенція щодо відшкодування 
збитку жертвам насильницьких злочинів, 
підписана у Страсбурзі 1983 р.; Рекоменда-
ції Комітету міністрів Ради Європи № R (85) 
11 від 28 червня 1985 р. державам-членам 
щодо становища потерпілого в рамках кри-
мінального права і кримінального процесу; 
Директива Ради Європейського Союзу про 
компенсацію жертвам злочинів, прийнята 
29 квітня 2004 р., та інші міжнародно-пра-
вові акти.
Варто при цьому згадати, що у розрізі 

їх вимог в Україні свого часу було підготов-
лено і подано до Верховної Ради України 
ряд законопроектів, але, на жаль, жоден з 
них не був схвалений як закон, і вказаний 
спосіб відшкодування шкоди потерпілим 
від злочинів особам (за рахунок Державно-
го бюджету України) залишається поки що 
без реалізації [5, с. 350].

Отже, вважали б за доцільне Верховній 
Раді України повернутися до цих питань, 
розглянувши їх єдиним пакетом разом із 
внесеними нами пропозиціями, які викла-
дені вище (з подальшим відпрацюванням 
науковцями і практиками відповідних дже-
рел і механізмів відшкодування шкоди, 
компенсації витрат із Державного бюджету 
України тощо).
Запропоновані законодавчі новели, на 

наше глибоке переконання, значно сприя-
ли б серед іншого більш успішній протидії 
тероризму та його фінансуванню в Україні. 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена проблемі посилення 

кримінальної відповідальності за тероризм і 
його фінансування, зокрема, обґрунтовуєть-
ся доцільність законодавчої регламентації 
обов’язкового й невідворотного відшкодування 
суб’єктами таких злочинів завданих державі та 
їх жертвам збитків.

SUMMARY 
The article deals with strengthening criminal 

liability for terrorism and its fi nancing, in 
particular, the expediency of legislative regulation 
of obligatory and inevitable reimbursement subjects 
such crimes caused to the state and their victims in 
distress.
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Ìîëäîâû

В соответствии с ч. (1) ст. 390 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Мол-
дова оправдательный приговор постанов-
ляется в случае, если:

1) не установлено наличие события пре-
ступления;

2) подсудимый не совершил деяние;
3) деяние подсудимого не содержит эле-

менты преступления;
4) деяние не предусмотрено уголовным 

законом;
5) существует одна из причин, устраня-

ющих уголовный характер деяния.
Важнейшим процессуальным требова-

нием, имеющим большое значение в обе-
спечении законности и обоснованности су-
дебных приговоров, является точное указа-
ние основания их постановления. На это об-
ращено внимание постановления Пленума 
Высшей судебной палаты1. Данное требо-
вание имеет особый смысл применительно 
к оправдательным приговорам, поскольку 
последние могут постановляться по различ-
ным по своей природе основаниям.
Четкое указание в оправдательном при-

говоре надлежащего основания немало-
важно для правильного решения некото-
рых гражданско-правовых и процессуаль-
ных вопросов. В частности, при различных 
основаниях к оправданию неодинакова 
судьба гражданского иска по делу. Судеб-

1 Постановление Пленума Высшей судебной палаты 
Республики Молдова «О соблюдении уголовно-
процессуального законодательства при вынесении 
приговоров» № 10 от 24.04.2000, п.16.

ная инстанция отклоняет гражданский 
иск, если не установлено наличие инкри-
минируемого деяния или если деяние не 
было совершено подсудимым, а если под-
судимый оправдан за отсутствием элемен-
тов преступления или если имеется одно из 
обстоятельств, устраняющих уголовный ха-
рактер деяния, предусмотренных статьей 
35 Уголовного кодекса Республики Молдо-
ва, - не выносит решение по гражданскому 
иску (ч. (2) ст. 387 УПК Республики Мол-
дова).
К сожалению, действующая конструк-

ция уголовно-процессуального закона не 
отражает вопрос разрешения гражданско-
го иска по четвертому основанию оправда-
ния, а именно по п. 4) ч. (1) ст. 390 УПК 
Республики Молдова - деяние не предусмо-
трено уголовным законом - хотя очевидно, 
что и по данному основанию оправдания 
судебная инстанция по гражданскому иску 
решения не выносит.
Таким образом, интересы правосудия 

требуют не только оправдания подсудимо-
го при наличии к тому одного из указан-
ных в законе оснований. Не менее важно 
и то, чтобы лицо было оправдано судебной 
инстанцией по тому основанию, которое 
является для данного дела единственно 
правильным. Отсюда – практическая и те-
оретическая важность в изучении основа-
ний постановления оправдательного при-
говора.
Важным будет отметить и то, что оправ-

дание по любому основанию влечет такие 



97

Àéðàïåòÿí À. - Îñíîâàíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îïðàâäàòåëüíîãî ïðèãîâîðà...

одинаковые последствия, как: констатиро-
вание невиновности подсудимого и пол-
ную его реабилитацию2. Юридическая сила 
этих оснований одинакова – суд отвергает 
обвинение, признает подсудимого невино-
вным. 
Поэтому разделение оправдательных 

приговоров на разные виды в зависимости 
от основания было бы неправильным и ис-
кусственным, вызвало бы сомнения в оди-
наковых правовых последствиях3.
Отсутствие события преступления, а 

точнее неустановление наличия события 
преступления по уголовно-процессуально-
му кодексу, действовавшему до 1959 года, 
не рассматривалось в качестве самостоя-
тельного основания оправдательного при-
говора в судебной инстанции. Это давало 
многим авторам полагать, что событие и 
состав преступления совпадают и что ос-
нованиями к оправданию являются только 
отсутствие состава преступления.
Одним из авторов, придерживающих-

ся этой трактовки, был М.А. Чельцов4. В 
его убеждениях по данному вопросу есть 
аргументированные выводы, с которыми 
трудно не согласиться. Ведь действитель-
но, преступным событие может быть при-
знано лишь в случае, когда образующие его 
фактические обстоятельства соответствуют 
составу одного из преступлений.
Тем не менее, в процессуальной литера-

туре вполне обоснованно отмечалось, что 
отсутствие события преступления должно 
быть выделено в самостоятельное основа-
ние к оправданию в судебной инстанции, 
ибо среди обстоятельств, подлежащих до-
казыванию по уголовному делу, в первую 
очередь должны устанавливаться обстоя-
тельства, относящиеся к преступному со-
бытию5.

2 В. Баженова. Приговор суда – важнейший акт 
правосудия по уголовному делу//Судовы весник, 
№1,2002, с. 35.
3 Р. М. Оганесян. Оправдательный приговор в со-
ветском уголовном процессе, Ереван, 1972, с. 43.
4 М. А. Чельцов. Советский уголовный процесс, М., 
1962, с. 54.
5 Ю. Н. Седлецкий. Оправдательный приговор и 
его общественно-политическое значение// Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук. М., 1988, Гл. II, §1, с. 7.

Установление события преступления 
стоит на первом месте в перечне вопросов, 
подлежащих разрешению судебной ин-
станцией при постановлении приговора, 
хотя в несколько измененной форе: «имело 
ли место деяние, в совершении которого 
обвиняется подсудимый» (п. 1) ч. (1) ст. 385 
УПК).
Судебная инстанция сначала разрешает 

вопрос, имело ли место деяние, в соверше-
нии которого обвиняется подсудимый, и 
при отрицательном ответе на него не об-
суждает всех остальных вопросов, перечис-
ленных в законе, а постановляет приговор, 
при положительном же ответе приступает 
к обсуждению остальных вопросов6.
Однако при трактовке данного основа-

ния есть определенные трудности, вызы-
вающие существенные разногласия среди 
научных и практических работников. Раз-
нообразному и разноречивому пониманию 
этого основания оправдательного пригово-
ра способствует и некоторая неопределен-
ность его формулировки.
В действующем законодательстве па-

раллельно встречаются следующие, как ка-
жется на первый взгляд, разнопорядковые 
термины:

 «отсутствие события преступления» 
(п. 1) ст. 275 УПК); 

«имело ли место деяние, в совершении 
которого обвиняется подсудимый» (п. 1) 
ч. (1) ст. 385 УПК);

«не установлено наличие инкримини-
руемого деяния» (п. 1) ч. (2) ст. 387 УПК);

«не установлено наличие события пре-
ступления» (п. 1) ч. (1) ст. 390 УПК).
При сопоставлении этих понятий одни 

авторы видят в них различия7, другие ото-
ждествляют их8.
На наш взгляд, теоретически неуста-

новленность события преступления зна-
чительно шире, чем отсутствие события 
преступления, поскольку сюда входят не 

6 Г. И. Чангули. Недоказанность участия обвиняе-
мого в совершении преступления // Социалистичес-
кая законность, № 3, 1965, с. 56.
7 М. А. Чельцов. Советский уголовный процесс. М., 
1962, с. 103.
8 И. Д. Перлов. Приговор в советском уголовном 
процессе. М., 1960, с. 73.
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только случаи, когда несомненно доказано 
отсутствие события преступления, но и те, 
где вопрос о наличии самого противоправ-
ного факта столь категорично не решен.
Между тем представляется несомнен-

ным, что фактически все эти термины по 
смыслу тождественны. Ф.Н. Фаткуллин от-
метил, что в указанных выше статьях уго-
ловно-процессуального закона по существу 
имеется в виду «доказанность несущество-
вания в реальной действительности того 
противоправного факта, который состав-
лял фактическую фабулу предъявленного 
обвинения»9.
Несуществование противоправного 

факта свидетельствует об отсутствии таких 
действий подсудимого, применительно к 
которым следовало бы решать, содержат 
ли они признаки состава преступления 
или нет. Ни один состав преступления не 
бывает без неправомерного деяния, а от-
сутствие состава преступления не всегда 
означает отсутствие какого-либо события. 
Между тем, это обстоятельство не всегда 
учитывается в процессуальной литерату-
ре. Одни авторы под отсутствием события 
преступления понимают отсутствие того 
события, по поводу которого ведется про-
изводство по уголовному делу10, другие 
расширяют сферу проявления данного ос-
нования, утверждая, что отсутствие собы-
тия преступления выражается как в отсут-
ствии события вообще, так и в отсутствии 
неправомерного деяния11.
Отсутствие события преступления обу-

славливается не только отсутствием собы-
тия, в связи с которым возбуждалось уго-
ловное дело, но и случаями, когда событие 
в бытовом смысле существует, но оно не 
является следствием каких-либо неправо-
мерных действий подсудимого. Однако в 
процессуальной литературе встречается и 
другое мнение. В частности, Я.О. Мотови-

9 Ф. Н. Фаткуллин. Обвинение и судебный приго-
вор. Казань, 1965, с. 387.
10 В. А. Болдырев. Научно-практический коммен-
тарий к Основам уголовного судопроизводства. М., 
1961.
11 Л. Н. Смирнов. Научно-практический коммента-
рий уголовно-процессуального кодекса РСФСР. М., 
1970.

ловкер полагает, что возможна ситуация, 
когда в действиях подсудимого содержать-
ся признаки правонарушения, хотя собы-
тие произошло в силу случайных причин12. 
При оправдании за отсутствием собы-

тия преступления предъявленное обви-
нение исчезнет полностью, исключается 
всякая иная ответственность оправданно-
го по суду за те обстоятельства, которые 
были предметом судебного рассмотрения. 
Но поскольку преступление есть лишь во-
левой акт – действие или бездействие чело-
века – это происходит только в результате 
установления отсутствия неправомерного 
деяния, в совершении которого обвинялся 
подсудимый.
В связи с этим некоторые процессуали-

сты предлагали заменить понятие «событие 
преступления» словосочетанием «деяние, в 
совершении которого обвиняется13», а вы-
ражение «не установлено событие престу-
пления» - формулировкой «не установлено 
неправомерное действие, в совершении ко-
торого лицо обвиняется14».
Предлагаемые формулировки, по на-

шему мнению, в большей степени соответ-
ствуют существу и назначению рассматри-
ваемого основания оправдания в судебной 
инстанции. Однако и они полностью не 
устраняют двойственного толкования это-
го основания. При этом остается возмож-
ность смешивать «отсутствие» и «неустанов-
ление» неправомерного деяния, хотя по 
существу они должны рассматриваться как 
единое основание оправдательного приго-
вора.
Заканчивая анализ первого основания 

к оправданию в судебной инстанции, пред-
ставляется желательным предложить сфор-
мулировать эти термины в действующем 
законодательстве одинаково - отсутствие 
неправомерного деяния, в совершении ко-
торого лицо обвиняется - это помогло бы 

12 Я. О. Мотовиловкер. Некоторые вопросы теории 
советского уголовного процесса в свете нового уго-
ловно-процессуального законодательства, ч. II, Ке-
мерово, 1964, с. 32.
13 Я. О. Мотовиловкер. Проверка законности и обо-
снованности приговора. Ярославль, 1975, с. 47.
14 Ф. Н. Фаткуллин. Обвинение и судебный приго-
вор. Казань, 1965, с. 355.
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избежать ошибок, встречающихся в теории 
и практике уголовного судопроизводства.
Вторым основанием для постановле-

ния оправдательного приговора является 
основание «несовершения подсудимым де-
яния». Поэтому точное определение этого 
основания имеет огромное не только на-
учное, но и практическое значение. Пра-
вильное понимание этой проблемы создает 
прочную теоретическую базу для укрепле-
ния законности, для направления всей дея-
тельности судебных инстанций, прокурату-
ры, органов уголовного преследования на 
строгое исполнение уголовного и уголов-
но-процессуального закона15.
При постановлении приговора судеб-

ная инстанция должна неуклонно исхо-
дить из требования уголовного законода-
тельства о том, что уголовной ответствен-
ности и наказанию подлежит только лицо, 
виновное в совершении преступления, т.е. 
умышленно или по неосторожности совер-
шившее предусмотренное уголовным зако-
ном наносящее вред деяние.
Подсудимый не совершил деяния, т.е. 

не совершил действия и не проявил без-
действия. Указанный признак, а точнее 
основание является волевым, так как пред-
полагает совершение действия или бездей-
ствия.
Полагаем, что это основание, де-юре, 

включено в основание третье, где гово-
риться о том, что деяние подсудимого не 
содержит элементов преступления. Следу-
ет отметить и то, что наряду с высказанным 
отождествлением, на наш взгляд, возмож-
но и отождествление первого, второго, тре-
тьего и четвертого оснований оправдания.
Обратимся к толкованию соответству-

ющих оснований. Ранее действующая уго-
ловно-процессуальная редакция закона 
говорила о составе преступления, т.е. о со-
вокупности объективных и субъективных 
признаков, характеризующих определен-
ное наносящее вред деяние как преступле-
ние16.

15 Г. И. Чангули. Недоказанность участия обвиняе-
мого в совершении преступления // Социалистичес-
кая законность, № 3, 1965, с. 74.
16 Российское уголовное право /Учебник под ред. 
В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 1997, с. 84 

Точное определение уголовным зако-
ном понятия преступления создает поло-
жение, при котором судебная инстанция 
признает совершенное подсудимым пре-
ступление, потому что в действиях подсу-
димого есть предусмотренная законом об-
щественная опасность.
Без правильного, научно-обоснован-

ного понимания общих начал проблемы 
состава преступления становится труднее 
безошибочное осуществление правосудия 
по уголовным делам.
Судебная инстанция могла вынести об-

винительный приговор только тогда, когда 
в действиях подсудимого приговором уста-
новлен предусмотренный уголовным зако-
ном состав преступления17.
Во всех случаях, когда в действиях под-

судимого нет всех необходимых элементов 
состава того или иного преступления по 
объекту, объективной стороне, субъекту 
или субъективной стороне, судебная ин-
станция обязана была вынести оправда-
тельный приговор. Заметим, что мы упо-
требили понятие «элемент состава престу-
пления».
Прежде чем уяснить смысл следующих 

понятий:
 состав преступления,
 элемент состава преступления,
 элемент преступления –                                  

следует дать их законодательное определе-
ние. В соответствии со ст. 52 УК Республи-
ки Молдова состав преступления представ-
ляет собой совокупность установленных 
уголовным законом объективных и субъ-
ективных признаков, квалифицирующих 
вредное деяние как конкретное преступле-
ние. Состав преступления является юри-
дическим основанием для квалификации 
преступления в соответствии с конкретной 
статьей Уголовного кодекса. Из смысла ст. 
15 УК Республики Молдова следует то, что 
под элементами преступления понимают-
ся: объект, объективная сторона, субъект 
и субъективная сторона. Элемент состава в 
действующем уголовном законодательстве 
не закреплен, хотя в литературе известен 
довольно давно и под данным понятием 
17 Р. М. Оганесян. Оправдательный приговор в со-
ветском уголовном процессе. Ереван, 1972, с. 64.
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обозначают именно то, что законодательно 
закреплено за элементами преступления18. 
Едва ли следовало применять в действу-

ющей уголовно - процессуальной конструк-
ции разнопорядковые термины, ведь, по 
сути, речь идет именно об элементах соста-
ва преступления: субъекте, субъективной 
стороне, объекте и объективной стороне.
Весь казус состоит в том, что в действу-

ющем Постановлении Пленума Высшей 
судебной палаты под отсутствием в деянии 
состава преступления обозначены следую-
щие случаи19:
деяние, хотя и совершено подсуди-

мым, но уголовным законом не признается 
преступлением (это основание в действу-
ющем уголовно-процессуальном кодек-
се предусмотрено отдельно в п. 4) ч. (1) 
ст. 390);
деяние лишь формально содержит 

признаки какого-либо преступления, но в 
силу малозначительности не представляет 
общественной опасности;
деяние совершено в состоянии не-

обходимой обороны или крайней необхо-
димости (данное основание включено п. 5) 
ч. (1) ст. 390 УПК);
имел место добровольный отказ от 

совершения преступления (в действующей 
конструкции – это основание прекращения 
производства по делу - п. 7) ч. (1) ст. 391 
УПК);
отсутствие хотя бы одного из необ-

ходимых признаков состава преступления 
(очевидно, речь об отсутствии одного из 
элементов преступления – п. 3) ч. (1) ст. 390 
УПК)20;
когда факт совершения обществен-

18 В. Д. Филимонов. Детерминирующие связи в сис-
теме элементов состава преступления//Государство 
и право, № 2, 2005, с. 36-43.
19 Постановления Пленума Высшей судебной 
палаты Республики Молдова «О соблюдении уго-
ловно-процессуального законодательства при 
вынесении приговоров» № 10 от 24.04.2000, п. 16.
20 См., например: Decizia Colegiului penal al Curţii 
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 1ra-
728/2004 din 13.10.2004//Buletinul Curţii Supreme de 
Justiţie a Republicii Moldova, nr. 2, 2005, p. 15; см. 
также: Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme 
de Justiţie a Republicii Moldova nr. 1rо-305/2003 din 
19.12.2003.

но опасного деяния установлен, но иссле-
дованными судом доказательствами совер-
шение его подсудимым исключается или не 
подтверждается (полагаем речь об основа-
нии – подсудимый не совершил деяния – 
п. 2) ч. (1) ст. 390 УПК);
отсутствуют предусмотренные зако-

ном условия для признания наличия соста-
ва преступления21.
Правильное постановление оправда-

тельного приговора обусловлено правиль-
ным толкованием того или иного основа-
ния к вынесению, а правильное толкова-
ние напрямую связано с точностью указа-
ния этого понятия в законе. Неправильное 
его понимание неизбежно ведет к судебной 
ошибке при вынесении приговора.
Оправдание по любому из вышеуказан-

ных оснований, прежде всего, стоит в пря-
мой связи с юридической формулировкой 
обвинения.
Вынося оправдательный приговор в 

случае, если деяние подсудимого не со-
держит элементы преступления, судебная 
инстанция признает, что хотя действия 
подсудимым совершены, но они не могут 
рассматриваться как преступление, так как 
они не предусмотрены законом как престу-
пление.
В отличие от неустановления наличия 

события преступления, когда исключает-
ся и всякая иная ответственность лица, 
при оправдании за отсутствием элементов 
преступления возможна ответственность 
гражданская, административная, так как 
действия могут быть неправомерными не 
как преступление, а как гражданское или 
административное правонарушение.
В соответствии с п. 5) ч. (1) ст. 390 

оправдательный приговор постановляется 
в случае, если существует одна из причин, 
устраняющих уголовный характер деяния. 
Таких причин действующим уголовным за-
конодательством предусмотрено пять:

1) необходимая оборона (ст. 36 УК);
2) задержание преступника (ст. 37 УК);
3) крайняя необходимость (ст. 38 УК);
4) физическое или психическое при-

21 См., например: Decizia Colegiului penal al Curţii 
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 1сa-
173/2002 din 30.07.2002.
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нуждение (ст. 39 УК);
5) обоснованный риск (ст. 40 УК);
6) исполнение приказа или распоря-

жения начальника (ст. 401 УК).
Обстоятельства, устраняющие уголовный 

характер деяния, предусмотрены в ст. 35 УК 
Республики Молдова и изучению в данной 
работе эти обстоятельства, имеющие сугу-
бо уголовно-правовое значение, не будут 
подвергнуты.
В свете всего вышеизложенного, счи-

таем целесообразным, определить зако-
номерность вынесения оправдательного 
приговора, ведь оправдание невиновного 
подсудимого – это закономерная форма 
осуществления правосудия в уголовном 
процессе.
Постановлением оправдательного при-

говора полностью снимается предъявлен-
ное обвинение в совершении преступле-
ния, и гражданин, необоснованно привле-
ченный к уголовной ответственности, при-
знается невиновным и объявляется оправ-
данным22.
Государство не только создает условия 

для развития чести и достоинства лично-
сти, но и берет на себя полную заботу об их 
охране. Всякий, кто оскорбляет честь и до-
стоинство человека, его доброе имя, осуж-
дается общественностью.
Осуществляя правосудие по уголовным 

делам, судебная инстанция строго руковод-
ствуется сознанием того, что честь – это по-
ложительная моральная репутация челове-
ка, гражданина, его доброе имя и престиж. 
Право на честь признается за каждым 
гражданином.
Эти две стороны при осуществлении 

правосудия судебная инстанция не проти-
вопоставляет друг другу, а рассматривает в 
единстве. Отсюда две закономерные и за-
конные формы осуществления правосудия 
по уголовным делам, о которых мы упоми-
нали выше: изобличение и наказание вино-
вного, с постановлением обвинительного 
приговора и ограждение невиновного от 
неосновательного обвинения, его реабили-

22 Ю. Н. Седлецкий. Оправдательный приговор и 
его общественно-политическое значение//Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук. М., 1988, Гл. I, § 2, с. 1.

тация, с постановлением оправдательного 
приговора.
В условиях состязательности - а ведь 

именно состязательное построение уго-
ловного судопроизводства меняет ролевую 
характеристику суда, а с ним и идеологию 
судебного разбирательства23 - необходимо 
ожидать тенденции повышения процент-
ного соотношения оправданных лиц, по 
отношении к осужденным. 
Осуществляя правосудие, судебная ин-

станция строго руководствуется тем, что 
личность – это не абстрактная категория, а 
живой человек. В руках судебной инстан-
ции находится судьба живого человека.
Судебные работники должны всегда 

помнить, что они при рассмотрении дела 
решают судьбу человека и на них лежит 
особая ответственность за законность при-
нимаемых решений, что случаи даже ма-
лейших нарушений закона подрывают ав-
торитет судебных органов, воспитательное 
и предупредительное значение выносимых 
приговоров и решений.
Закономерность вынесения судебными 

инстанциями обоснованных и законных 
оправдательных приговоров, правильного 
оправдания и реабилитации невиновных 
подсудимых вытекает, как говорилось 
выше, из задач правосудия. Всякая недо-
оценка законного и обоснованного оправ-
дательного приговора означает недооцен-
ку задач, стоящих перед органами правосу-
дия, прокуратурой и органами уголовного 
преследования.
По вопросу о значении законного и 

обоснованного оправдательного пригово-
ра среди процессуалистов иногда высказы-
вается такое мнение, что оправдательный 
приговор есть срыв уголовного процесса, 
т.е. недостижение его цели, что он во всех 
случаях означает брак в работе органов 
уголовного преследования и прокуратуры.
М.Л. Якуб, выдвигая в своей моногра-

фии ряд положений о дальнейшем раз-
витии демократических основ уголовного 
судопроизводства, недооценивает значе-
ния оправдательного приговора, отрица-

23 С. П. Гришин. Активность суда и состязатель-
ность уголовного процесса//Российский судья, № 1, 
2006, с. 10.
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ет то, что ограждение невиновного от от-
ветственности является целью уголовного 
процесса. Он пишет: 

«Органы дознания и предварительного 
следствия, прокурор и судебная инстанция 
не должны допускать привлечения невино-
вных к уголовной ответственности, а если 
все же невиновный оказался на скамье под-
судимых он должен быть оправдан. Но это 
не значит, что оправдание невиновного 
является второй задачей уголовного про-
цесса наряду с осуждением виновного, что 
перед уголовным процессом стоят две за-
дачи – наказание виновного и оправдание 
невиновного»24.
В обоснование своего мнения он приво-

дит такое соображение: «Производство по 
делу ведется по поводу утверждения о ви-
новности того или иного лица, исходящего 
от надлежащего органа, до тех пор, пока 
это утверждение имеет основание. Если 
же такие основания отпадают, то произ-
водство по делу прекращается. По поводу 
невиновности того или иного лица произ-
водство по делу, как правило, не ведется»25.

Представляется, что с позицией М.Л. Яку-
ба трудно согласиться, во-первых, потому 
что он разделяет и противопоставляет две 
стороны и единые задачи уголовного судо-
производства.
Во-вторых, неправильно утверждение 

М.Л. Якуба, что по поводу невиновности 
производство по делу не ведется.
Такое утверждение М.Л. Якуба приво-

дит к мнению, что настанет время, когда 
судебная инстанция будет решать только 
вопрос о назначении наказания, исходя из 
того, что судебной инстанции предается 
только виновный. Такое понятие осущест-
вления правосудия чуждо уголовному су-
допроизводству. Осуществляя правосудие, 
судебная инстанция всегда имела и име-
ет своей задачей принимать все законные 
меры к тому, чтобы ни один виновный не 
уклонился бы от ответственности и не один 
невиновный не был осужден. Это главная 
двуединая задача судебной инстанции в 
осуществлении правосудия, несомненно, 

24 М. Л. Якуб. Демократические основы советского 
уголовно-процессуального права. М., 1960, с. 128.
25 См. там же, с. 129.

будет сохраняться и усиливаться.
Профессор Ф.Н. Фаткуллин совершен-

но правильно утверждает: 
«Оправдательный приговор не только 

потенциально, но и фактически был и оста-
ется одним из важнейших средств реабили-
тации граждан, неправильно обвиняемых 
в совершении преступления. Поэтому вся-
кое умаление роли данного процессуально-
го институт, отношение к нему как к некоей 
отжившей правовой категории лишено те-
оретического и практического основания. 
Пока функционирует демократическое 
правосудие, не могут не быть оправдатель-
ные приговоры и интересы дальнейшего 
усиления гарантий прав граждан и улуч-
шения деятельности наших судебных орга-
нов предполагают неослабное внимание к 
этим приговорам»26.
Оправдательный приговор – это не 

брак, неудача или срыв в работе следова-
теля либо в работе суда, как правильно за-
мечает М.С. Строгович, а такой же возмож-
ный вид приговора, как и обвинительный27, 
и попытка установления общей тенденции 
сокращения этого вида приговора озна-
чала бы усиление обвинительного уклона, 
требование судебной инстанции как можно 
меньше оправдывать.
Профессор Н. Н. Полянский, на наш 

взгляд, правильно отмечал:
«Уголовный процесс – гарантия против 

освобождения виновного от заслуженного 
им по закону наказания, но уголовный про-
цесс не был бы такой гарантией, если бы 
он одновременно не был гарантией про-
тив осуждения невиновного или присужде-
ния виновного к несправедливо суровому 
наказанию»28.
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В статье, через призму технологического 
похода, раскрыты особенности применения 
отдельных негласных следственных (розыск-
ных) действий в тактической операции «До-
кументирование принятия предложения (обе-
щания) и получения неправомерной выгоды 
служебным лицом».
Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії, 

тактична операція, прийняття пропозиції (обі-
цянки) та одержання неправомірної вигоди служ-
бовою особою.
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Постановка проблеми
Запровадження негласних слідчих 

(розшукових) дій (далі – НС(Р)Д) у систе-
му засобів збирання доказів, з одного боку, 
суттєвим чином розширило потенційні по-
шуково-пізнавальні можливості слідчого у 
встановленні обставин події злочинів, а з 
іншого – поставило, у першу чергу, перед 
органами досудового розслідування склад-
не завдання з адекватного до положень 
КПК України запровадження їх у слідчу 
практику, щоб непрофесійними діями не 
дискредитувати реформу кримінального 
процесуального законодавства. НС(Р)Д не 
залишилися й поза увагою спеціальних до-
сліджень, присвячених особливостям роз-
слідування окремих різновидів злочинів. 
П.В. Дерев’янко та О.І. Данченко, аналізу-
ючи місце негласних слідчих (розшукових) 
дій у процесі документування злочинів у 
сфері службової діяльності, правильно вка-
зують на нагальну необхідність вивчення 
та розроблення алгоритмів та відповідних 

методичних рекомендацій документування 
під час проведення НС(Р)Д злочинів, пе-
редбачених, зокрема, ст. 368 КК України 
[6, с. 88-89]. Слідча практика розслідування 
даних злочинів за КПК України 2012 про-
демонструвала, що НС(Р)Д, як засоби зби-
рання доказів, найбільшу свою ефектив-
ність показують у складі комплексів заходів 
та дій слідчого, які в теорії криміналістики 
визначаються як тактичні операції. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Тактична операція як категорія, що 
об’єднує в собі взаємопов’язані заходи та 
дії слідчого при вирішенні певних завдань 
розслідування, була запроваджена у на-
уковий обіг А.В. Дуловим на початку 70-х 
років 20 сторіччя [8, с. 23-26; 9]. З того 
часу в численних роботах Р.С. Бєлкіна, 
В.В. Білоуса, Л.Я. Драпкіна, С.Ф. Здоров-
ка, В.О. Князєва, І.М. Комарова, В.О. Ко-
новалової, А.В. Лагутіна, Ш.М. Хаутієва, 
В.М. Шевчука, В.Ю. Шепітька, В.І. Шика-
нова [2, с. 202-243; 3, с. 202-212; 7, с. 3-8; 10, 
с. 146-151; 11; 12; 13, с. 282-284; 14, с. 16-19; 
15, с. 86-93; 17, с. 266-273; 18, с.175-184; 19] 
та інших вчених отримали своє розкриття 
як загальні питання підготовки та прове-
дення тактичних операцій, так і особливос-
ті їх здійснення під час розслідування окре-
мих різновидів злочинів. 
Тактичним операціям під час розсліду-

вання хабарництва, надання, одержання 
неправомірної вигоди приділяли увагу у 
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своїх дисертаціях та інших роботах такі ві-
тчизняні вчені-криміналісти, як Я.Є. Миш-
ков (2005), Н.Р. Палій (2015), О.В. При-
ходько (2010), Г.О. Пушкарьов (2008), 
В.М. Трепак (2011), А.І. Шило (2013). Ці 
автори розробили рекомендації щодо про-
ведення тактичних операцій «затримання 
хабарників на гарячому» (В.М. Трепак, 
Я.Є. Мишков, О.В. Приходько), «затриман-
ня на місці злочину», «викриття учасників 
хабарництва» (Г.О. Пушкарьов), «затри-
мання злочинця» (Н.Р. Палій), «операція 
із викриття і затримання на місці злочину» 
(А.І. Шило), «документ», «група», «предмет 
хабара» (Я.Є. Мишков), «інтерес хабародав-
ця», «статус суб’єкта злочину», «співучасни-
ки», «серія», «матеріальна шкода», «умови 
хабарництва», «пошук злочинця», «захист 
від зовнішнього впливу на слідство», «ней-
тралізація насильницького тиску на свідків 
(потерпілих)» (О.В. Приходько), які без-
умовно збагатили практику протидії ко-
рупційним злочинам. Однак, на сьогодні 
вони не можуть у повній мірі забезпечити 
потреби слідчої діяльності з огляду на те, 
що більшість з них підготовлені на підставі 
положень кримінального процесуального 
та оперативно-розшукового законодавства 
до набрання чинності КПК України 2012 
року, інші – на підставі сучасних норматив-
но-правових актів, але не охоплюють всієї 
різноманітності НС(Р)Д, що можуть бути 
здійснені при проведенні тактичної опера-
ції, спрямованої на документування при-
йняття пропозиції (обіцянки), одержання 
неправомірної вигоди, або носять нечіт-
кий, загальний характер.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми

Оптимізація слідчої діяльності, як вка-
зує В.Ю. Шепітько, передбачає розробку і 
пропонування типових тактичних опера-
цій як найбільш ефективних комплексів 
слідчих дій, оперативно-розшукових та ін-
ших заходів стосовно проміжних завдань 
розслідування та слідчих ситуацій. Типові 
тактичні операції являють собою доціль-
ні програми дій слідчого, вони виконують 
важливу методичну функцію і дозволяють 
обирати правильний напрямок у розсліду-

ванні [18, с. 183]. При чому вдосконалення 
існуючих та розроблення нових типових 
тактичних операцій вбачається нами через 
призму технологічного підходу в криміна-
лістиці, який визначається як напрямок 
дослідження закономірностей щодо реалі-
зації комплексів взаємопов’язаних дій та 
процедур, що застосовуються в певній по-
слідовності з метою досягнення необхід-
ного результату в практиці злочинної, а 
також криміналістичної діяльності [1, с. 9]. 
При цьому під технологією тактичної опе-
рації слід розуміти процес послідовної ре-
алізації дій, заходів, процедур, пов’язаний 
з виокремленням стадій та етапів, зумовле-
них слідчою ситуацією й об’єднаних єди-
ною метою для вирішення окремих так-
тичних завдань [16, с. 237-238]. У такому 
аспекті методичні рекомендації з докумен-
тування прийняття пропозиції (обіцянки), 
одержання неправомірної вигоди з ураху-
ванням запровадження НС(Р)Д як засобів 
слідчої діяльності раніше не розроблялися.

Метою статті є через призму техноло-
гічного підходу розкрити особливості за-
стосування окремих НС(Р)Д у тактичній 
операції «Документування прийняття про-
позиції (обіцянки) та одержання неправо-
мірної вигоди службовою особою».

Виклад основних положень
«Документування прийняття пропози-

ції (обіцянки) та одержання неправомірної 
вигоди» є найбільш складною та в тактич-
ному плані ризикованою тактичною опера-
цією через те, що: 

- по-перше, спрямована на вирішення 
двох взаємозв’язаних завдань, що розділя-
ють її на дві частини – отримання доказів 
факту безпосереднього прийняття про-
позиції (обіцянки) неправомірної вигоди 
службовою особою та одержання службо-
вою особою неправомірної вигоди. Без фік-
сування факту одержання неправомірної 
вигоди, що матеріалізує умисел службової 
особи, дуже складно довести факт прийнят-
тя пропозиції або обіцянки неправомірної 
вигоди цією службовою особою;

- по-друге, наявність часових проміжків 
між діями по прийняттю пропозиції (обі-
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цянки) та одержанням неправомірної ви-
годи службовою особою підвищують мож-
ливість витоку інформації про дії слідчого 
та співробітників оперативного підрозділу.
Дана тактична операція організовуєть-

ся та проводиться на самому початку кри-
мінального провадження. Дії підготовчого 
етапу її проведення розділяються на дві 
групи, ті, що спрямовані на: 

1) загальну організацію проведення 
тактичної операції (створення слідчої гру-
пи; створення слідчо-оперативної групи по 
кримінальному провадженню; складання 
плану проведення тактичної операції в ці-
лому та окремих слідчих (розшукових), не-
гласних слідчих (розшукових) дій); 

2) забезпечення проведення контролю 
за вчиненням злочину у формі спеціаль-
ного слідчого експерименту та інших про-
цесуальних дій (прийняття відповідних 
процесуальних рішень та їх процесуальне 
оформлення, проведення інструктажів з 
учасниками спеціального слідчого експе-
рименту та інших процесуальних дій, за 
необхідності відпрацювання варіантів їх 
поведінки тощо).
Робочий етап тактичної операції «Доку-

ментування прийняття пропозиції (обіцян-
ки) та одержання неправомірної вигоди», у 
залежності від особливостей слідчої ситуа-
ції, може складатися з:

- створення несправжніх (імітаційних) 
засобів (проводиться тільки у випадках 
коли у особи, яка буде надавати неправо-
мірну вигоду службовій особі, немає до-
статньої суми грошей, керівництво органу 
внутрішніх справ за ініціативою слідчого 
не змогло вирішити питання про надання 
банківськими установами необхідної суми 
грошей для проведення спеціального слід-
чого експерименту, і службова особа не по-
годилась на одержання неправомірної ви-
годи частиною суми, яка є в розпорядженні 
слідчого);

- обстеження публічно недоступних 
місць, житла чи іншого володіння особи 
(здійснюється з метою встановлення тех-
нічних засобів аудіо-, відеоконтролю служ-
бової особи, коли відоме місце її зустрічі з 
особою, що буде надавати неправомірну 
вигоду, є публічно недоступним);

- аудіо-, відеоконтроль особи (прово-
диться одночасно зі спеціальним слідчим 
експериментом для здійснення прихова-
ної аудіо-, відео фіксації поведінки (розмов, 
жестів, рухів тощо) службової особи під час 
її зустрічі з особою, що буде надавати не-
правомірну вигоду, у публічно недоступно-
му місці);

- аудіо-, відеоконтроль місця (прово-
диться одночасно зі спеціальним слідчим 
експериментом для здійснення прихова-
ної аудіо-, відеофіксації поведінки (розмов, 
жестів, рухів тощо) службової особи під час 
її зустрічі з особою, що буде надавати не-
правомірну вигоду у публічно доступному 
місці);

- спеціальний слідчий експеримент 
(проводиться в залежності від особливостей 
місця зустрічі службової особи з особою, що 
буде надавати неправомірну вигоду, одно-
часно з аудіо-, відеоконтролем особи або 
аудіо-, відеоконтролем місця, для перевір-
ки дійсних намірів певної особи, у діях якої 
вбачаються ознаки замаху на одержання 
неправомірної вигоди, спостереження за її 
поведінкою та прийняттям нею остаточних 
рішень щодо вчинення цього злочину);

- огляд місця події (проводиться, коли 
місце злочину є публічно доступним для 
фіксування його обстановки, відшукання, 
фіксування та вилучення матеріальних 
слідів одержання неправомірної вигоди, 
предмету неправомірної вигоди, що зали-
шилися в цьому місці);

- обшук (проводиться, коли місце злочи-
ну є публічно недоступним, для фіксуван-
ня розташування цього місця, відшукан-
ня, фіксування та вилучення матеріальних 
слідів одержання неправомірної вигоди, 
предмету неправомірної вигоди, що зали-
шилися в цьому місці чи знаходяться в осо-
би, що знаходиться в цьому місці);

- освідування особи (здійснюється, якщо 
предмет неправомірної вигоди був обро-
блений спеціальною хімічною речовиною 
для виявлення, фіксування та вилучення її 
слідів на тілі та одязі особи);

- дослідження інформації, отриманої 
при застосуванні технічних засобів (здій-
снюється після проведення кожної неглас-
ної слідчої (розшукової) дії, під час якої 
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була на технічних носіях зафіксована ін-
формація, яка має значення для криміналь-
ного провадження); 

- затримання службової особи в порядку 
ст. 208 КПК України;

- обшук особи (проводиться для відшу-
кання, фіксування та вилучення в затрима-
ної особи предмету неправомірної вигоди);

- повідомлення особі про підозру;
- допит особи в якості підозрюваної;
- допит в якості свідків осіб, що пропо-

нувала (обіцяла), надавала неправомірну 
вигоду, понятих, що були присутні при 
проведенні відповідних слідчих (розшуко-
вих) дій;

- призначення хімічної експертизи для 
встановлення ідентичності хімічного скла-
ду спеціальної хімічної речовини, якою був 
оброблений предмет неправомірної ви-
годи, зі змивами з тіла, слідами хімічних 
речовин на вилученому одязі, в який була 
одягнена особа в момент одержання непра-
вомірної вигоди.
У випадках, коли службова особа для 

одержання неправомірної вигоди залучає 
посередника, зусилля слідчого повинні ске-
ровуватися на документування факту пе-
редавання посередником службовій особі 
предмета неправомірної вигоди або, як мі-
німум, повідомлення посередником служ-
бовій особі про одержання ним предмета 
неправомірної вигоди. Додатково в цій си-
туації до перелічених вище проводяться:

- спостереження за особою, річчю або 
місцем (спостереження за особою у публіч-
но доступних місцях здійснюється одночас-
но зі спеціальним слідчим експериментом, 
аудіо-, відеоконтролем особи або аудіо-, ві-
деоконтролем місця, коли особа посередни-
ка точно відома; спостереження за місцем 
– коли використовується для одержання 
предмета неправомірної вигоди схованка 
у публічно доступному місці; спостережен-
ня за річчю, якою є предмет неправомірної 
вигоди, коли особа посередника не відома і 
точне місце передавання предмета непра-
вомірної вигоди теж);

- зняття інформації з транспортних те-
лекомунікаційних мереж (здійснюється 
для фіксування змісту телефонних розмов 
особи, що буде надавати неправомірну ви-

году, посередника в одержанні неправо-
мірної вигоди зі службовою особою);

- призначення та проведення фоноско-
пічної експертизи для ідентифікації голосів 
посередника в одержанні неправомірної 
вигоди, службової особи та особи, що нада-
вала неправомірну вигоду.
Як видно з наведеного, центральне 

місце серед НС(Р)Д тактичної операції 
«Документування прийняття пропозиції 
(обіцянки) та одержання неправомірної 
вигоди службовою особою» належить спе-
ціальному слідчому експерименту. По суті, 
все відбувається навколо нього та залежить 
від його результатів. Помилки у його про-
веденні можуть негативно вплинути не 
тільки на перспективи доказування вчи-
нення конкретною особою (особами) зло-
чину, передбаченого ч. 2, 3 або 4 ст. 368 КК 
України, але й виступити підставою для по-
чатку досудового розслідування щодо осіб, 
які проводили спеціальний слідчий експе-
римент за провокацію підкупу (ст. 370 КК 
України). 
Для проведення спеціального слідчого 

експерименту в кримінальних проваджен-
нях щодо злочинів, передбачених ч. 2-4 
ст. 368 КК України, відповідно до вимоги 
щодо відсутності в діях провокації (підбу-
рення) до вчинення цих злочинів необхід-
но дотримуватися наступних умов:

- для проведення даної негласної слід-
чої (розшукової) дії повинні бути підстави;

- слідчий (співробітник оперативно-
го підрозділу), який інструктує особу, що 
буде контактувати зі службовою особою – 
об’єктом проведення спеціального слідчо-
го експерименту, повинен особливу увагу 
звернути на категоричну неприпустимість 
ініціативних дій з її боку щодо висловлен-
ня пропозиції, обіцянки неправомірної ви-
годи чи її давання. Тобто до тих пір, поки 
службова особа у вербальній, письмовій 
формі, загальновизнаними жестами особис-
то або через іншу особу не доведе до цієї 
особи своє бажання отримати неправомір-
ну вигоду в певній формі, дії з пропозиції, 
обіцянки чи давання неправомірної вигоди 
вчиняти не припустимо. 
Підставами проведення спеціального 

слідчого експерименту є: 
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- фактичні дані, що конкретна службова 
особа готується одержати неправомірну ви-
году, які містяться у матеріалах криміналь-
ного провадження – протоколах допиту 
свідка, що є заявником про злочин, інших 
свідків, яким стали відомі обставини готу-
вання до вчинення злочину, передбачено-
го ч. 2-4 ст. 368 КК України, огляду доку-
ментів, наданих заявником, або вилучених 
у результаті отримання тимчасового досту-
пу до них, що підтверджують факт та з яких 
саме питань було звернення заявника до 
службової особи, огляду носіїв аудіо- або ві-
деозапису, які підтверджують факт зустрічі 
заявника зі службовою особою, зміст їх роз-
мови щодо одержання неправомірної виго-
ди тощо, які надані заявником чи вилучені 
з місць, обладнаних засобами відеоспосте-
реження за публічно доступними місцями 
(ресторани, кафе, паркінги тощо) та ін.;

- встановлена прокурором, у результаті 
аналізу слідчої ситуації, неможливість отри-
мання відомостей про злочини, передбаче-
ні ч. 2-4 ст. 368 КК України, іншим шляхом 
ніж проведенням спеціального слідчого 
експерименту.
Суб’єктом прийняття процесуального 

рішення щодо проведення спеціального 
слідчого експерименту, відповідно до ч. 4 
ст. 246, ч. 7 ст. 271 та п. 9 ч. 2 ст. 36 КПК 
України, є прокурор, який здійснює на-
гляд за додержанням законів під час про-
ведення досудового розслідування у формі 
процесуального керівництва цим досудо-
вим розслідуванням. Однак, це не означає, 
що слідчий, який розслідує кримінальне 
провадження має стояти осторонь. Своє-
часне прийняття процесуального рішення 
прокурором щодо проведення контролю 
за вчиненням злочину у формі спеціаль-
ного слідчого експерименту напряму за-
лежить від налагодження ефективної вза-
ємодії між ним та слідчим (слідчою гру-
пою) щодо обміну інформацією про поточ-
ні результати досудового розслідування. 
Більше за це, рекомендується слідчому ні 
в якому разі не займати позицію очікуван-
ня, а виступати з ініціативою перед проку-
рором за наявності достатніх на його роз-
суд підстав для проведення спеціального 
слідчого експерименту. 

Прокурор разом зі слідчим (слідчою 
групою) визначає достатність та законність 
підстав для проведення даної негласної 
слідчої (розшукової) дії, які негласні слід-
чі (розшукові) дії необхідно провести для 
створення умов проведення спеціально-
го слідчого експерименту та фіксування 
протиправної діяльності службової особи 
з прийняття пропозиції, обіцянки, одер-
жання неправомірної вигоди, учасників 
спеціального слідчого експерименту, необ-
хідні науково-технічні, імітаційні засоби 
для його проведення, складають план його 
проведення, прокурор виносить постанову 
про проведення спеціального слідчого екс-
перименту, а слідчий – про залучення осо-
би, що буде надавати неправомірну вигоду, 
до конфіденційного співробітництва, готує 
клопотання та інші документи щодо надан-
ня дозволів слідчим суддею на проведення 
запланованих негласних слідчих (розшу-
кових) та інших процесуальних дій, отри-
має такі дозволи, вирішується питання про 
формування предмету неправомірної виго-
ди (збір необхідної суми грошей, отриман-
ня коштовностей, побутової техніки тощо). 
Для недопущення помилкових дій осо-

би, що буде пропонувати (обіцяти) та нада-
вати неправомірну вигоду, які можуть бути 
визнані як провокація злочину, на підго-
товчому етапі спеціального слідчого експе-
рименту доцільно проводити з нею моде-
лювання її поведінки під час спілкування зі 
службовою особою (посередником) у формі 
рольового тренінгу. Такий тренінг готуєть-
ся та проводиться слідчим особисто шля-
хом відпрацювання сценаріїв спілкування 
зі службовою особою (посередником), що 
передбачають можливі варіанти його по-
чатку, розвитку, завершення. Головне в 
ньому – формування навичок спілкування, 
в якій особа, яка буде пропонувати надан-
ня неправомірної вигоди, обіцяти, надава-
ти її службовій особі (посереднику), робила 
це тільки після прояву ініціативи в цьому 
напрямі з боку службової особи (посеред-
ника) у вербальній, письмовій формі або за-
гальновизнаними жестами, що означають 
грошові розрахунки між людьми. 
Безпосередня перевірка дійсних намі-

рів службової особи прийняти пропозицію 
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(обіцянку) та одержати неправомірну ви-
году під час спеціального слідчого експе-
рименту починається з моменту вручення 
особі, що буде пропонувати (обіцяти) та на-
давати неправомірну вигоду предмету не-
правомірної вигоди. Аналіз слідчої практи-
ки показує, що, на жаль, у роботі слідчих по 
кримінальних провадженнях даної катего-
рії залишились підходи, що були прита-
манні розслідуванню хабарництва за КПК 
України 1960 року. А саме, не поодиноки-
ми є випадки, коли слідчі для фіксування 
факту помітки та передавання грошових 
коштів, що є предметом неправомірної ви-
годи складають окремий протокол, й таким 
чином проводячи окрему, по суті, «неглас-
ну слідчу (розшукову) дію», яка не передба-
чена главою КПК України. Вичерпний пе-
релік негласних слідчих (розшукових) дій 
встановлений у главі 21 й не може бути роз-
ширений, окрім як через внесення змін та 
доповнень до цієї глави законом, прийня-
тим Верховною Радою України. У ч. 2 ст. 
273 КПК України вказується, що окремим 
протоколом оформлюється тільки виготов-
лення, утворення несправжніх (імітацій-
них) засобів для проведення конкретних 
негласних слідчих (розшукових) дій. Про 
оформлення окремим протоколом заздале-
гідь ідентифікованих (помічених) засобів, 
про можливість використання яких під час 
проведення негласних слідчих (розшуко-
вих) дій йде мова у ч. 1 ст. 273 КПК Украї-
ни, у цій статті вказівок немає. Використо-
вувати ч. 9 ст. 9 КПК України, що дозволяє 
застосовувати положення КПК України  за 
правилом аналогії з ч. 2 ст. 273 КПК Украї-
ни для обґрунтування проведення окремих 
дій з помітки та вручення грошових коштів, 
що є предметом неправомірної вигоди осо-
бі, яка буде передавати їх службовій особі 
чи посереднику та оформлювати це окре-
мим протоколом, є у даному випадку не 
правильним. І ці факти не отримують від-
повідної оцінки щодо недопустимості таких 
дій судами України. Як приклад, можна на-
вести кримінальне провадження за ознака-
ми злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК 
України, розглянуте Макарівським район-
ним судом Київської області, по якому був 
винесений обвинувальний вирок, де в пе-

релік матеріалів досудового розслідування, 
що підтверджують винність службової осо-
би, включені протокол огляду, помічення 
та вручення грошових коштів із зазначен-
ням серії та номерів, а також проведення їх 
помічення хімічною спеціальною речови-
ною в присутності понятих [4]. Аналогічний 
протокол вказаний й у вироку Жовтневого 
районного суду міста Кривого Рогу Дніпро-
петровської області у кримінальному прова-
дженні №42014040000000491 за ч. 3 ст. 368 
КК України [5] та по багатьох інших виро-
ках. Передавання грошей, що містять на 
кожній банкноті індивідуальні серії та но-
мери, помітка їх спеціальною хімічною ре-
човиною, вручення особі, що передаватиме 
їх службовій особі за виконання чи не вико-
нання певних дій, охоплюється проведен-
ням спеціального слідчого експерименту, 
тому ці дії повинні фіксуватися у протоколі 
спеціального слідчого експерименту. 
По завершенню запланованих слідчим 

експериментальних дій складається про-
токол з необхідними додатками до нього, 
який аналізується в сукупності з прокола-
ми інших процесуальних під час проведен-
ня спільної наради на заключному етапі 
проведення тактичної операції «Докумен-
тування прийняття пропозиції (обіцянки) 
та одержання неправомірної вигоди служ-
бовою особою» за участі слідчого (слідчих, 
членів слідчої групи), співробітників опе-
ративного підрозділу, членів слідчо-опера-
тивної групи, начальника органу досудо-
вого розслідування, прокурора, що є про-
цесуальним керівником по кримінальному 
провадженню. На цій нараді аналізуються 
результати проведення тактичної операції 
в цілому та окремих слідчих (розшукових), 
НС(Р)Д та інших процесуальних дій, вияв-
ляються допущені тактичні помилки та по-
рушення кримінального процесуального 
закону, їх вплив на можливість визнання 
доказами результатів здійсненних слідчих 
(розшукових) та НС(Р)Д, визначаються 
можливі заходи з виправлення допуще-
них помилок та порушень КПК України. 
Зазначимо, що доцільним є проведення 
проміжних нарад за участі слідчого та про-
курора після фіксування факту прийняття 
пропозиції (обіцянки) неправомірної виго-
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ди, одержання її службовою особою перед 
прийняттям рішення про повідомлення 
особі про підозру за вчинення відповідних 
протиправних дій, а по завершенні всіх 
намічених заходів – підсумкову нараду у 
розширеному складі.

Висновки
НС(Р)Д займають ключове місце в тех-

нології документування прийняття про-
позиції (обіцянки) та одержання непра-
вомірної вигоди. Без них фактично є не-
можливим зафіксувати протиправну діяль-
ність службової особи та її співучасників, 
через те що відкриті, неприховані слідчі 
(розшукові) дії можуть призвести до того, 
що особи, причетні до нього, довідаються 
про здійснювані стосовно них заходи ра-
ніше, ніж будуть отримані їх результати, 
та, користуючись своїм службовим стано-
вищем, зможуть зашкодити інтересам роз-
слідування. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті через призму технологічного під-

ходу розкриті особливості застосування окремих 
негласних слідчих (розшукових) дій у тактичній 
операції «Документування прийняття пропо-
зиції (обіцянки) та одержання неправомірної 
вигоди службовою особою».

SUMMARY 
In the article, through the prism of the 

technological approach, disclosed the use of some 
undercover investigation (search) actions in the 
tactical operation “Documentation of the proposal 
(promise) and obtain undue advantage by an 
offi cial”.
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Статья рассматривает теоретические 
положения определения доказательств в уго-
ловном производстве. Определяется круг об-
стоятельств, подлежащих доказыванию. 
Устанавливаются правила недопустимости 
доказательств. Рассматривает вопрос как 
необходимо определять доказательства, при-
меняемые на основании законодательства 
об оперативно-розыскной деятельности опе-
ративными подразделениями при использо-
вании их результатов, проведения негласных 
следственных (розыскных) действий. Предо-
ставляются теоретические предложения 
по внесению изменений в действующее УПК 
Украины и элементы классификации доказа-
тельств в уголовном производстве.
Ключові слова: докази, слідчий, прокурор, суддя, 

негласні слідчі (розшукові) дії, технічні засоби, до-
датки, обставини кримінального правопорушення.

 ÇÀÊËÞÊÀ Àíäð³é Â'ÿ÷åñëàâîâè÷ - çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà äåðæàâíî¿ 
ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êè¿â

ÓÄÊ 343.12

Актуальність статті вказує на теоретич-
ні розбіжності у визначені доказів, які вста-
новлені у КПК України. Формулювання у 
ст. 84 КПК України поняття доказів поро-
джує безліч питань, на які необхідно нада-
вати відповідь не тільки з теоретичної точ-
ки зору, але для застосування практикою. 
Для розкриття змісту статі, визначення 

його мети необхідно визначити концептуаль-
ні положення та спробувати надати відповідь. 
Перше питання. Чи доцільно розширю-

вати коло обставин, що підлягають доказу-
ванню, за рахунок таких, які повинні бути 
встановлені не по кожному кримінальному 
провадженні? 

Друге найбільш важливе питання 
пов’язано з «хірургічним, терміновим» втру-
чанням щодо визначення у законі норми, 
яка вказана у ст. 87 КПК на неприпусти-
мість доказів. Як повинен діяти суддя, якщо 
показання підозрюваного, обвинуваченого, 
які отримані за відсутності захисника, вклю-
чаючи обставини відмови від захисника, але 
не підтверджені під час судового розгляду 
кримінального провадження? 
Отаннє питання: як необхідно визна-

чати докази, які застосовуються на підставі 
законодавства про оперативно-розшукову 
діяльність (ОРД) оперативними підроз-
ділами під час використання результатів 
ОРД, проведення негласних слідчих (роз-
шукових) дій?
Відповідь на перше питання можно 

розкрити прикладом. Майно, яке підлягає 
конфіскації, або доходи від цього майна, 
яке використовувалося для фінансування 
тероризму, організованої злочинної групи, 
незаконного збройного формування та ін., 
є окремим видом кримінального правопо-
рушення. Ст. 91 КПК України перераховує 
дане майно як «характер і розмір шкоди, 
заподіяної кримінальним правопорушен-
ням», а спеціфіка його використання відо-
бражена в інших нормах чинного законо-
давства України.
Друга відповідь на питання визначена у 

КПК України теоретичною проблемою до-
казів у кримінальному провадженні. 
Треба зазначити, що теорія доказів була 

сформована у 1864 році – Статутом Кримі-
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нального Укладення. Перші вчені, до яких 
необхідно віднести Л.Е. Владимирова, 
І.Я. Фойницького, визначали докази, вста-
новили їх на підставі практики застосуван-
ня судом [1; 16]. 
Подальший розвиток доказів був спря-

мований на їх збирання, закріплення, 
оцінку слідчим, прокурором у публічно-
му процесі. Ці положення були розро-
блені М.С. Строговичем, М.В. Жогиним, 
В.Г. Танасевичем, О.Р.Ратиновим, А.А. Єй-
сманом, О.М. Ларіним, С.М. Стахівським, 
С.В. Слінько та ін. [3; 5; 10; 11; 12]. 
Відповідь щодо визначення доказів, які 

отримані за результатами проведення ОРД, 
полягає в тому, що процедура подання до 
слідчого, прокурора, суду фактичних даних, 
обставин доказування, предметів, докумен-
тів, інших доказів, або негласних слідчих 
(розшукових) дій, які можуть бути надані 
не тільки учасниками процесу у встанов-
леному чинному КПК України. Чинне за-
конодавство встановило докази з об’ємом 
процесуального визначення, що передшко-
джає їх законності збирання, оцінки. Нових 
теоретичних розробок доказів за період 
2012-2014 рік проведено не було, всі наукові 
публікації носили переважно констаційний 
зміст, а вчені чекали результатів практики у 
визначенні доказів та їх застосування судом. 

Виклад загального матеріалу
Найбільше насторожує твердження, що 

докази є фактичні дані, факти та обставини, 
які перераховані у ст. 84-85 КПК. У даному 
випадку надається двойне визначення та 
розуміння доказів як по формі, так і зміс-
ту, тим самим автори КПК повернули до-
кази до формальної їх оцінки. Звичайно, 
проблеми доказів у КПК можна визначати 
на підставі поглядів окремих його авторів, 
але у разі дотримування таких поглядів не 
слід створювати теорію доказів «з чистого 
аркуша», ігноруючи фундаментальні дослі-
дження, які були проведені за століття іс-
нування КПК.
Викликає заперечення термін «інші об-

ставини», які вказані як фактичні дані у на-
йменуванні джерел доказів таких, як пока-
зання, речові докази, документи, висновки 
експертів. 

Однак вказаний перелік частини 2 ст. 84 
КПК України не має самостійного значен-
ня, його використання в назві «докази», як 
самостійного інформаційного джерела не-
доречно. По-перше, фактичні дані пови-
нні бути закріплені, як докази, у протоколі 
процесуальної, слідчої розшукової, неглас-
ної слідчої (розшукової) дії. По-друге, факт 
вчинення кримінального правопорушення 
не має процесуального значення, а повинен 
бути процедурно закріплений у протоколі. 
По-третє, документи, які отримує слідчий 
під час їх вилучення у разі проведення об-
шуку, як слідчої розшукової дії, не можуть 
бути доказами, якщо вони не відносяться 
до обставин, які підлягають доказуванню у 
кримінальному провадженні. 
Слідчий, прокурор, суддя на стадії досу-

дового розслідування та судового розгляду 
кримінального провадження повинні після 
отримання доказової інформації встановити 
її процесуальну природу формування та спи-
раючись на категорії гносеології та інформа-
тики оцінити доказове значення для доказу-
вання вини підозрюваного, обвинуваченого. 
Вчені процесуалісти і криміналісти, які 

досліджують проблеми теорії доказів, як 
правило, стверджують, що доказування 
здійснюється відповідно до загальних пра-
вил пізнання. Аналіз літературних джерел, 
що побачили світ за останні роки, свідчить, 
що ці аспекти проблеми мають цілий ряд 
помилок.
Правильними можна визначити позиції 

авторів, що розмежовують поняття доказів 
та їх джерел, які не змінили своїх поглядів 
після прийняття КПК.
Категорії доказового права не відно-

сяться до числа ідеологічних, але в онтоло-
гічному та гносеологічному аспектах у за-
собах встановлення істини нічого не зміни-
лося. Коректуватися у даному разі можуть 
не тільки правові норми, а також знання 
правових явищ. Практикою встановлюєть-
ся положення, які визначені в галузі кри-
міналістики, юридичної психології, судової 
медицини та інших галузей знань, у якій 
формі і які об’єкти виявляються, фіксують-
ся, досліджуються і оцінюються як носії до-
казової інформації або сама встановлювана 
інформація.
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Наприклад, у разі вилучення складної 
технічної документації, яка має ряд ознак і 
властивостей, слідчий має право призначи-
ти криміналістичну екпертизу щодо вста-
новлення предмету доказування складу 
кримінального правопорушення, хоча він 
самостійно може оцінити фактичні дані та 
визначити предмет доказування без допо-
моги формулювання, що даються фахівця-
ми та експертами, виходячи з правил піз-
нання. 
Емпіричний матеріал, анкетування свід-

чить, що 50% – слідчі призначали екперти-
зу у разі дослідження складних технічних, 
автотехнічних, фізикотехнічних матеріалів, 
які він отримав під час проведення досудо-
вого розслідування. 15% – слідчі самостій-
но приймали процесуальне рішення щодо 
розкриття змісту отриманих матеріалів. 
25% експертизу призначав прокурор при 
ознайомленні з матеріалами кримінально-
го провадження, 10% – експертизу призна-
чав слідчий суддя під час оскарження не-
правових дій слідчого. 
Теоретично встановлення будь-якої 

ланки цілісного об’єкта не тільки можливо, 
але доцільно. Більше того, воно є одним 
з методологічних засад системних дослі-
джень, встановлення істини у криміналь-
ному провадженні.
У практичній діяльності докази та їх 

джерела існують у нерозривному зв’язку та 
єдності. Однак правовий зміст даного по-
няття має неоднозначне тлумачення. 
Докази – це фактичні дані, що мають 

встановлені в законі властивості, а пізна-
вальна їх природа завжди одна, бо вона має 
вираз мовними засобами, які закріплюють-
ся під час проведення слідчих розшукових 
дій. 
Джерела доказів є процесуальною 

формою, в якій докази допускаються в 
кримінальне провадження. Шукати нові 
юридичні терміни для їх позначення є 
зайвим. Кожному з джерел доказів, тобто 
кожній «процесуальній формі», притаман-
на певна процедурна форма, як категорія 
діалектики. Формою показань є мова до-
питуваного особи. Формою речових до-
казів є ознаки, які мають дані властивості 
предметів. Формою протоколу, висновку 

екперта, документів є письмові акти та 
носії інформації.
Докази у кримінальному процесуально-

му праві нерозривно пов’язані з проблема-
ми джерел доказів їх умовами допустимос-
ті, достатністю та недопустимістю.
Чинний КПК втратив точку опори у ви-

значенні відповідного місця джерел дока-
зової інформації. 
І.В. Міхайловський, І.Л. Петрухін, 

С.А. Шейфер пропонують відмовитися 
від вживання терміна «джерело доказів», 
стверджуючи, що дана правова категорія 
існує в дійсності, але потребує нового на-
йменування [6,с. 167; 8]. 
В. Т. Томін формулює тезу  про "обмеж-

увальний перелік джерел доказів" [14, с. 68-
72].
С.В.Россинський аналізує перелік 

джерел доказів та вказує на теоретичні 
питання складання протоколу слідчих і 
судових дій. За результатом аналізу він 
пропонує іменувати джерела не протоко-
лом, а результатами проведення процесу-
альних, слідчих розшукових дій, оскільки 
протокол не може бути доказом у відстані 
від усіх обставин, які підлягають доказу-
ванню у кримінальному провадженні [9, 
с. 149].
Поряд з аргументованими позиціями 

зустрічаються точки зору, що є продуктом 
гіперболізації концепції єдності фактичних 
даних та їх джерел.
Висновок з аналізу даних наукових то-

чок зору можна скласти таким чином, що 
документ, протокол слідчих та судових 
дій не можна визначати як фактичні до-
казові дані або відомості про факти. Тому 
не виникає заперечень, з точки зору теорії 
кримінального процесуального права, про 
перейменування ч. 2 ст. 84 КПК України 
змісту «показання» у «результат проведен-
ня процесуальних, слідчих розшукових, 
негласних слідчих (розшукових) дій».
Процесуально-правова природа матері-

алів, отриманих у результаті застосування 
негласних слідчих (розшукових) дій після 
вступу в дію чинного КПК України знайшло 
відображення в кримінальних процесуаль-
них та криміналістичних дослідженнях ба-
гатьох авторів М.А. Погорецького, О.В. Ба-
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уліна, Н.С. Карпова, С.М. Стахівського, та 
ін. ]7, с. 145-148; 11, с. 43].
Юридичний зміст результатів прове-

дення негласних слідчих (розшукових) дій 
не має цілісне утворення доказу. Вони мо-
жуть набувати різний статус у кримінально-
му провадженні, а саме: речові докази, до-
кументи, додатки до документів або висно-
вків спеціалістів, експертів або зразків для 
порівняльного дослідження або протокол 
процесуальних слідчих (судових) дій.
Таким чином, навіть при побіжному по-

гляді на емпіричну картину застосування 
техніко-криміналістичних засобів можна 
помітити, що отримані при цьому матері-
али за формою, змістом і процесуальної 
природи далеко не однорідні. Питання до-
казового значення фактичних даних, отри-
маних за результатом застосування техніч-
них засобів під час провадження негласних 
слідчих (розшукових) дій, у навчальній лі-
тературі висловлюються неоднозначні дум-
ки. Ось основні точки зору.
М. А. Чельцов пропонував розшири-

ти перелік речових доказів, "включивши 
в нього знімки, зліпки, відбитки і записи, 
виконані фотографічним, механічним чи 
іншим способом, що забезпечує точність 
відтворення". Ця думка широко пошире-
на достатньо для використання в доведен-
ні процесуальних ознак фактичних даних, 
які фіксують об’єкти як речові докази [17, 
с. 221].
Ю.М. Грошевой, В.М. Хотинець, 

В.Я. Дорохов, О.М. Ларін писали, що про-
цес формування речових доказів, як і ін-
ших доказів відповідають, з одного боку 
– матеріальні сліди предмета, з іншого – їх 
сприйняття і фіксація в процесуальних до-
кументах [2,с. 79; 5, с. 122]. 
Таким чином докази не створюються і 

не можуть створюватися учасниками дока-
зування. Всі результати проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій, що пройшли 
процедуру оформлення, повинні мати рів-
не правове значення. 
В.О. Коновалова, М.Г. Салтевський ви-

словлювали думку, яка полягає у визначені 
результатів проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій під час фіксації даних 
слідчих дій, як документи, що вказані у 

протоколі або в його додатках. Вони нада-
ли значення даних результатів як "інші до-
кументи" [4; 13,с. 152]. 
Аналіз даних теоретичних позицій свід-

чить, що матеріали, отримані в результаті 
застосування технічних засобів, володіють 
рядом ознак документів як самостійних 
джерел доказів. По-перше, вони є доку-
ментами як предмети матеріального світу. 
Наприклад, якщо фотознімки оформити не 
у вигляді фототаблиці, а помістити за допо-
могою сучасних комп’ютерних технологій 
на сторінки самого протоколу, то їх право-
ва природа ніяк не зміниться. 
По-друге, вони мають фактичні дані, 

які зафіксовані як усно, письмово, такі в 
іншій формі. Що ж стосується фактичних 
даних, які встановлюються шляхом ви-
вчення додатків до протоколів, то до них 
у даному випадку незастосовні такі катего-
рії, як "самостійність або не самостійність". 
Вони є доказами та володіють зазначени-
ми в законі ознаками. Основне, що за їх 
допомогою можуть бути встановлені об-
ставини, що мають значення для кримі-
нального провадження, встановлення об-
ставин кримінального правопорушення та 
винного.

Висновок можна визначити на підставі 
диференційованого підходу до матеріалів, 
які отримані за результатом проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій, а саме 
їх пропонується розділити на групи. Пер-
ша група – це похідні докази, які встанов-
люються на підставі застосування техніч-
них засобів, отримання копії документів, 
відбитків, зразків почерка та ін. Другою 
групою є протокол результатів проведення 
слідчої дії, додатків до нього: плани, схеми. 
Третя група включає комплексні матеріали 
– протокол та його джерела – аудіо, відео- 
носій інформації, відеоматеріали та ін. 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття розглядає теоретичні положення 

визначення доказів у кримінальному проваджен-
ні. Встановлює коло обставин, що підлягають 
доказуванню у кримінальному провадженні. 
Пропонує положення недопустимості доказів. 
Надається аналіз аспектів щодо визначення до-
казів, які застосовуються на підставі законодав-
ства про оперативно-розшукову діяльність опе-
ративними підрозділами під час використання 
результатів ОРД, проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій. Надаються теоретичні пропо-
зиції щодо внесення змін до чинного КПК Укра-
їни та елементи класифікації доказів у кримі-
нальному провадженні.

SUMMARY 
The article examines the theoretical position 

determination evidence in criminal provadzhdenni. 
Specifi es the range of circumstances to be proved in 
criminal proceedings.

Sets the position of inadmissibility of evidence. 
Consider the question should be determined 
as evidence that apply under the laws of 
Operational Activities operational units when 
using investigative results, conducting covert 
investigation (search) action. Provides theoretical 
proposals for amendments to the current Code of 
Ukraine and the classifi cation of items of evidence 
in criminal proceedings.
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ÑÓÄÎÌ ÏÅÐØÎ¯ ²ÍÑÒÀÍÖ²¯

В данной статье проведено исследование 
практических проблем применения положе-
ний УПК Украины относительно определения 
порядка представления и способов формиро-
вания материалов уголовного производства, 
в котором обвинения рассматриваются по 
существу, и материалов уголовного производ-
ства, которое подлежит завершению без рас-
смотрения по существу.
Ключові слова: матеріали кримінального прова-

дження; доказові матеріали; підготовче судове за-
сідання; початок судового розгляду.
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Постановка проблеми 
у загальному вигляді

Практика застосування нового Кримі-
нального процесуального кодексу України 
(далі – КПК України) виявила принципові 
розбіжності, в тому числі і в обсязі та змісті 
матеріалів, здобутих органами досудового 
розслідування, які повинен подавати до 
суду прокурор, та порядку їх подання.
Також виникають проблеми і в судовій 

практиці. Як показав проведений Апеля-
ційним судом Івано-Франківської області 
аналіз дотримання процесуальних норм 
при розгляді судами області кримінальних 
проваджень, окремі судді і надалі продо-
вжують отримувати та долучати до матеріа-
лів провадження підшиті та систематизова-
ні справи, у яких містяться всі без винятку 
матеріали досудового розслідування, інші 
ж, навпаки, долучають лише окремі докази, 
що пропонуються прокурором у судовому 
засіданні.

Ступінь наукової розробки проблеми
Вагомий внесок у дослідження про-

блем доказування зроблено багатьма ві-
тчизняними та зарубіжними вченими: 
Ю.П. Аленіним, С.А. Альпертом, М.І. Ба-
жановим, В.П. Бахіним, Т.В. Варфоломє-
євою, В.Г. Гончаренком, Ю.М. Грошевим, 
Г.Ф. Горським, П.С. Елькінд, М.В. Жогі-
ним, В.С. Зеленецьким, 3.З. Зінатулліним, 
В.О. Коноваловою, О.М. Ларіним, В.К. Ли-
сиченком, Л.М. Лобойком, В.З. Лукашеви-
чем, Є.Д Лук'янчиковим, П.А. Лупинською, 
М.М. Михеєнком, В.Т. Нором, М.А. Пого-
рецьким, В.О. Попелюшком, С.М. Стахів-
ським, М.С. Строговичем, В.М. Тертиш-
ником, Л.Д. Удаловою, В.І. Фаринником, 
В.П. Шибіком, М.Є. Шумилом та ін. 
Однак, дослідження питань формуван-

ня матеріалів кримінального провадження 
(кримінальної справи) за новим КПК Укра-
їни у спеціальній науковій літературі про-
водилось лише на рівні окремих наукових 
статтей та навчально-методичних рекомен-
дацій В.О. Попелюшком, Д.Б. Сергєєвою, 
В.І. Фаринником, М.Є. Шумилом, а також 
висвітлювалось у науково-практичних ко-
ментарях.

Постановка завдання
Основною метою даної статті є дослі-

дження практичних проблем застосування 
положень КПК України щодо визначення 
порядку подання та способів формування 
матеріалів кримінального провадження, 
у якому обвинувачення розглядається по 
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суті, та матеріалів кримінального прова-
дження, яке підлягає завершенню без роз-
гляду по суті.

Виклад основного 
матеріалу дослідження

Системне тлумачення норм КПК Укра-
їни, насамперед, положень загальних засад 
кримінального провадження та європей-
ських стандартів у цій сфері дає підста-
ви для висновку про те, що докази мають 
подаватися сторонами, а отже, матеріали 
кримінального провадження (кримінальна 
справа) – формуватися під час судового роз-
гляду.
В.О. Попелюшко, розглядаючи пробле-

му, пов'язану з часом і місцем формування 
кримінальної справи через подання суду 
зібраних сторонами матеріалів, зазначає: 
«докази мають подаватися сторонами, а 
кримінальна справа – формуватися, на ета-
пі підготовчого судового провадження»; «у 
підготовчому провадженні його учасники 
зобов'язані надати суду усі наявні у них до-
кази, які вони мають намір використати в 
суді, а прокурор – усі матеріали досудового 
розслідування, включаючи й ті, які можуть 
вказувати на невинуватість особи у вчинен-
ні кримінального правопорушення (ч. 5   
ст. 223 КПК України)» [6, с.44, 49].
До основних аргументів, які наводить 

науковець на підтримку своєї позиції, мож-
на віднести:

- припис ч. 1 ст. 317 КПК України, 
який, на думку автора, означає обов'язок 
прокурора надати суду вказані матеріали 
на етапі підготовчого провадження, щоб 
головуючий міг, щонайменше, після при-
значення судового розгляду забезпечити 
учасникам судового провадження, у першу 
чергу обвинуваченому, якщо він заявить 
про це клопотання, право на ознайомлен-
ня з кримінальною справою, тобто забез-
печити реалізацію його права (ч. 2 ст. 317 
КПК України) [6, с.45-46];

- неможливість вирішення питань про 
наявність чи відсутність підстав для при-
йняття рішень, передбачених у п. 1-4 ч. 3 
ст. 314 КПК України, та питань, пов'язаних 
з підготовкою досудового розгляду, (ч. 2 
ст. 315 КПК України), на підставі одного 

обвинувального акта та доданого до нього 
реєстру матеріалів досудового розслідуван-
ня і не підтверджених доказами клопотань 
учасників судового провадження [6, с.47];

- необхідність знання справи судом до 
початку судового розгляду для виконання 
вимоги закону щодо визначення обсягу до-
казів, що підлягають дослідженню та по-
рядку їх дослідження, та можливість учас-
ників судового провадження висловити 
суду свою раціональну думку з цього при-
воду [6, с.48].
Аналогічну позицію щодо часу подання 

сторонами наявних доказових матеріалів 
займають і автори деяких науково-прак-
тичних коментарів до КПК України: «Усі 
письмові документи, у тому числі перелік 
яких наведено у ст. 99 КПК, а також інші 
матеріали, надані суду учасниками під-
готовчого судового засідання під час його 
проведення, а також отримані (витребувані 
судом) за результатами виконання необхід-
них дій під час підготовки кримінального 
провадження до судового розгляду, що ма-
ють значення для його розгляду, долуча-
ються до обвинувального акта, клопотання 
про застосування примусових заходів ме-
дичного або виховного характеру, клопо-
тання про звільнення від кримінальної від-
повідальності» [2, с.16].
Однак, такі висновки науковців про по-

дання сторонами суду усіх наявних доказів 
уже на етапі підготовчого судового прова-
дження і, відповідно, формування кримі-
нальної справи на цьому ж етапі, не можуть 
бути однозначно сприйнятими. Як вида-
ється, при вирішенні цього питання слід 
виходити з особливостей, які притаман-
ні формуванню матеріалів кримінального 
провадження (кримінальної справи) для 
розгляду обвинувачення по суті та матері-
алів провадження, яке підлягає завершен-
ню без розгляду по суті.
Формування матеріалів кримінального 

провадження (кримінальної справи) для 
розгляду обвинувачення по суті.
Правила ст. 291 КПК України стосують-

ся заключного етапу стадії досудового роз-
слідування і полягають у тому, що до обви-
нувального акту під час направлення його 
до суду додається лише реєстр матеріалів 
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досудового розслідування, цивільний позов 
і документи, пов'язані з їх врученням від-
повідним учасникам кримінального прова-
дження (п. 1-4 ч. 4 ст. 291 КПК України). 
Цей обсяг матеріалів є вичерпним і розши-
реному тлумаченню не підлягає. 
Більше того, надання суду інших до-

кументів до початку судового розгляду за-
бороняється (абз. 6 ч. 4 ст. 291 КПК Укра-
їни). Це означає, що матеріали досудово-
го провадження до суду разом з обвину-
вальним актом та реєстром й окремими 
документами (ч. 4 ст. 291 КПК України) 
не направляються [3, с.576]. Тому під 
поняттям «інші документи», в контексті 
припису ч. 4 ст. 291 КПК України, слід 
розуміти не тільки документи, однорід-
ні з реєстром матеріалів досудового роз-
слідування, цивільним позовом тощо, як 
вказує В.О. Попелюшко [6, с.45], але й 
документи («доказові матеріали»), які на-
ведені у ст. 99 КПК України. 
Також у даному випадку вживання по-

няття «інші документи» у ч. 4 ст. 291 КПК 
України видається таким, що недостатньо 
повно охоплює доказові матеріали, які мо-
жуть подаватись до суду. Поза увагою зако-
нодавця залишились речові докази і висно-
вки експертів. Тому, за аналогією зі ст. 23 
КПК України, замість слів «інших докумен-
тів» у ч. 4 ст. 291 КПК України доцільно 
вжити – «інших документів і речей».
Тобто надання сторонами суду доказо-

вих матеріалів до початку судового розгля-
ду прямо заборонено законом. Відповідно  
до ч. 2 ст. 347 КПК України судовий роз-
гляд починається з оголошення прокуро-
ром короткого викладу обвинувального 
акта, якщо учасники судового проваджен-
ня не заявили клопотання про оголошення 
обвинувального акта в повному обсязі. 
Оскільки вимогам ст. 291 КПК України 

мають відповідати також клопотання про 
застосування примусових заходів медично-
го або виховного характеру (ст. 292 КПК 
України), то й у цих особливих порядках 
кримінального провадження закон заборо-
няє сторонам надавати суду доказові мате-
ріали до початку судового розгляду.
Не доводять необхідності надання про-

курором суду усіх матеріалів досудового 

розслідування на етапі підготовчого прова-
дження і положення ст. 317 КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 317 КПК України доку-

менти, інші матеріали, надані суду під час 
судового провадження його учасниками, 
судові рішення, що мають значення для 
цього кримінального провадження, долу-
чаються і поряд з обвинувальним актом та 
документами, які вже існують, є матеріа-
лами кримінального провадження (кримі-
нальною справою). 
Однак, ця норма не дає відповіді на 

питання про те, коли саме під час судово-
го провадження доказові матеріали долу-
чаються до обвинувального акта – під час 
підготовчого провадження, на початку су-
дового розгляду (після оголошення про-
курором обвинувального акта) чи безпо-
середньо у ході судового розгляду по суті 
(під час з’ясування обставин та перевірки 
їх доказами).
Тому для усунення різного тлумачення 

норм чинного КПК України та забезпечен-
ня єдності правозастосовчої практики не-
обхідно нормативно закріпити положення 
про те, що у провадженнях, які на надій-
шли до суду з обвинувальним актом, кло-
потанням про застосування примусових за-
ходів медичного або виховного характеру, 
доказові матеріали можуть подаватися сто-
ронами після початку судового розгляду.
Стосовно положення про забезпечен-

ня головуючим учасникам судового прова-
дження можливості ознайомитися з матері-
алами кримінального провадження після 
призначення справи до судового розгляду 
(ч. 2 ст. 317 КПК України), то це положен-
ня потрібно розуміти як своєрідну форму 
судового контролю, яка здійснюється не на 
досудовому розслідуванні, а вже під час су-
дового розгляду. 
Тут слід мати на увазі, що у контексті ст. 

290 КПК України докази охоплюються по-
няттям «матеріали досудового розслідуван-
ня». Тому право на ознайомлення з доказо-
вими матеріалами, які знаходяться у розпо-
рядженні кожної із сторін, забезпечується 
процедурою відкриття матеріалів іншій 
стороні: прокурор або слідчий за його до-
рученням надає доступ до матеріалів досу-
дового розслідування стороні захисту та по-
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терпілому у повному обсязі, а цивільному 
позивачу, його представнику та законно-
му представнику, цивільному відповідачу, 
його представнику – у тій частині, яка сто-
сується цивільного позову (ч.ч. 1 – 3, 6, 7, 8 
ст. 290 КПК України). Також згідно з  ч. 11 
ст. 290 КПК України сторони криміналь-
ного провадження зобов’язані здійснювати 
відкриття одне одній додаткових матеріа-
лів, отриманих і під час судового розгляду. 
А у частині 12 вказаної статті закріплено 
норму, яка має гарантувати дотримання 
процедури відкриття матеріалів іншій сто-
роні: «Якщо сторона кримінального прова-
дження не здійснить відкриття матеріалів 
відповідно до положень цієї статті, суд не 
має права допустити відомості, що містять-
ся в них, як докази».
Після призначення справи до судового 

розгляду основним суб'єктом проваджен-
ня стає суд в особі головуючого, а тому й 
усі питання про забезпечення виконання 
учасниками судового провадження своїх 
обов’язків також покладаються на головую-
чого. Положення ж ч. 2 ст. 317 КПК Укра-
їни є додатковою гарантією як дотриман-
ня процедури відкриття матеріалів іншій 
стороні, так і забезпечення можливості по-
вторного ознайомлення з доказовими мате-
ріалами, які сторони мають намір викорис-
тати в суді, вже після призначення справи 
до судового розгляду. 

Така гарантія є особливо важливою для за-
безпечення норми, закріпленої у ч. 2 ст. 290 
КПК України: «Прокурор або слідчий за 
його дорученням зобов’язаний надати до-
ступ до матеріалів досудового розсліду-
вання, які є в його розпорядженні, у тому 
числі будь-які докази, які самі по собі або 
в сукупності з іншими доказами можуть 
бути використані для доведення невинува-
тості або меншого ступеня винуватості об-
винуваченого, або сприяти пом’якшенню 
покарання». Адже доказові матеріали, які 
можуть бути використані для доведення 
невинуватості чи пом’якшення становища 
обвинуваченого, сторона обвинувачення 
може і не мати наміру використати в суді. 
Тому для таких випадків закріплена у ч. 12 
ст. 290 КПК України норма є недостатньою 
гарантією. 

Як видається, для реалізації положень 
ч. 2 ст. 317 КПК України (а особливо – для 
отримання стороною захисту доступу до 
матеріалів провадження, які можуть бути 
використані для доведення невинуватості 
чи пом’якшення становища обвинувачено-
го) слід закріпити в КПК України повнова-
ження суду своєю ухвалою зобов’язати від-
повідну сторону відкрити матеріали іншій 
стороні.
Також слід мати на увазі, що не всі до-

казові матеріали, зібрані стороною обви-
нувачення в ході досудового провадження, 
можуть бути визнані доказами за результа-
тами їхнього дослідження в суді.
Згідно з європейськими стандартами 

доказами можуть бути визнані лише ті дані, 
що здобуті (перевірені) судом за присут-
ності сторін, які мають можливість брати 
участь у дослідженні предметів, документів, 
допиті тощо. Така ситуація є стандартною 
(штатною) для судового засідання. Під час 
досудової процесуальної діяльності кожна 
сторона повинна збирати свої дані про фак-
ти, котрі вона збирається використовувати 
у суді, щоб переконати суд визнати їх до-
казами [1, с. 10].
Як зазначає М.Є. Шумило, закріплення 

на рівні засади кримінального процесу (ч. 1 
ст. 23 КПК України) фундаментального по-
ложення про безпосередність дослідження 
судом показань, речей і документів із одно-
часною прямою забороною визнавати до-
казами відомості, що містяться в показан-
нях, речах і документах, якщо вони не були 
предметом безпосереднього дослідження 
суду, крім випадків передбачених законом 
(ч. 2 ст. 23 КПК України), треба трактува-
ти як довгоочікуваний перший важливий 
законодавчий крок у напрямі зміни всієї 
парадигми діяльності доказування в кри-
мінальному процесі, зокрема, такого її ком-
поненту, як розподіл доказів на досудові та 
судові [8, с. 84].

У КПК України передбачено спеціальну 
процесуальну форму отримання доказів в умо-
вах судового розгляду. Наприклад, у ст. 352 
КПК України встановлює процедуру до-
питу свідка в суді (зокрема, приведення 
його до присяги, черговість допиту свідків 
обвинувачення і свідків захисту, правила 
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проведення прямого та перехресного до-
питу, участь у допиті потерпілого, цивіль-
ного позивача, цивільного відповідача, їх 
представників та законних представників 
і т.ін.). У згаданому аспекті можна вести 
мову й про наявність відмінностей у про-
цесуальній формі проведення таких слідчих 
(розшукових) і судових дій, як допит потерпі-
лого (ст. 353 КПК України), експерта (ст. 356 
КПК України), дослідження речових дока-
зів (ст. 357 КПК України), документів (ст. 
358 КПК України), звуко- та відеозаписів 
(ст. 359 КПК України) [8, с. 85]. 
Для нашого дослідження важливим 

є те, що показання, отримані в ході досу-
дового провадження, не мають значення 
для суду: в ч. 4 ст. 95 КПК України прямо 
стверджується, що «суд може обґрунтовува-
ти свої висновки лише на показаннях, які 
він безпосередньо сприймав під час судово-
го засідання…; суд не вправі обґрунтовува-
ти судові рішення показаннями, наданими 
слідчому, прокурору, або посилатися на 
них». Тому у більшості випадків протоко-
ли допитів, що проводились на досудово-
му розслідуванні, взагалі не долучаються 
до матеріалів кримінального провадження 
(кримінальної справи), які формуються в 
суді. Це є ще одним аргументом, яким під-
тверджується виникнення у сторін права 
подавати суду наявні доказові матеріали 
лише після початку судового розгляду.
Крім вищезазначених аргументів запе-

речення можливості надання суду доказо-
вих документів до початку судового розгля-
ду, які базуються на аналізі нормативних 
положень кримінального процесуального 
законодавства, вкрай важливо пригадати 
й більш глибинні фундаментальні поло-
ження, закладені в концепцію нового КПК 
України. Зокрема, йдеться про відхід від 
«суто радянського феномену «сліпої» без-
застережної віри суддів попередньому слід-
ству» [7, с.116-117]. У цьому аспекті О.М. Ла-
рін влучно висловився про конформізм суд-
дів, їхню вірність старому девізові «НКВД 
не ошибается» [4, с.8-9]. 
На думку Л.М. Лобойка, радянський 

законодавець «скував у один ланцюг орга-
ни дізнання, слідства, прокуратури і суду 
лише для того, аби долю кримінальної 

справи і людей, яких у них притягали як 
обвинувачених, вирішував не суд, а органи, 
які здійснюють кримінальне переслідуван-
ня. У такий спосіб суд був загнаний у рам-
ки прийняття «правильного» для «органів» 
рішення. І з цих рамок він не може вирва-
тися дотепер, попри сучасні декларації, у 
тому числі й конституційні, про незалеж-
ність суду і суддів.
У кримінальному процесі процес дока-

зування із осягнення одного й того ж пред-
мету здійснюється два рази у різних фор-
мах, бо цього вимагав і досі вимагає закон. 
Це є зайвою, надлишковою діяльністю» [5, 
с. 141-142].
Тобто йдеться про спробу нашого за-

конодавця у новому КПК України забез-
печити самостійність судового дослідження 
обставин вчиненого діяння, змагальність 
сторін та свободу в поданні ними суду сво-
їх доказів і у доведенні перед судом їх пе-
реконливості, неупереджене формування 
внутрішнього суддівського переконання 
у ході вирішення справи. Важливу роль у 
досягненні цього завдання відіграє і змі-
на підходів до формування судом першої 
інстанції матеріалів кримінального прова-
дження (кримінальної справи).
Де-факто матеріали кримінального про-

вадження (кримінальна справа), яке роз-
глядається по суті, формуються вже у про-
цесі судового розгляду, після виступу про-
курора по суті обвинувачення. При цьому 
прокурор, який підтримує обвинувачення, 
надає суду для дослідження наступні ма-
теріали: 1) речові докази; 2) документи, 
зазначені у ст. 99 КПК України; 3) висно-
вки проведених експертиз та інших дослі-
джень. 
Документи, які характеризують особу 

обвинуваченого (характеристики, інфор-
маційні дані про судимість, хвороби, сімей-
ний стан, наявність неповнолітніх дітей, 
перебування на службі та військові звання, 
інвалідність, заслуги перед Вітчизною, зна-
ходження на обліках у медичних чи інших 
установах та інші) та документи, які вказу-
ють на наявність обставин, що впливають 
на покарання (документи про відшкоду-
вання збитків чи інше усунення шкідливих 
наслідків, тощо), долучаються судом з огля-
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ду на те, чи стосуються вони обвинувачено-
го і чи містять відомості, які впливають на 
кримінальну відповідальність особи.
Потребують долучення до матеріалів 

провадження також матеріали про роз-
гляд клопотань учасників судового прова-
дження про обрання, зміну чи скасування 
заходів забезпечення кримінального про-
вадження, у тому числі запобіжного заходу 
щодо обвинуваченого. Перед судом мають 
бути доведені передбачені законом фактич-
ні підстави для ухвалення таких рішень та 
обставини, які враховуються при застосу-
ванні заходів забезпечення кримінального 
провадження, як це передбачено у відпо-
відних положеннях розділу ІІ КПК Укра-
їни (ч. 3 ст. 315 КПК України), суть яких 
зводиться до того, що тягар доказування 
перед судом вказаних підстав та обставин 
покладено на сторону, яка заявила відпо-
відне клопотання.
Крім того, матеріали, що мають дока-

зове значення, у випадку очевидної недо-
пустимості індивідуально обговорюються 
на предмет належності, допустимості та 
процесуального дотримання прав і свобод 
людини при їх отриманні і тільки при по-
зитивному рішенні долучаються до матері-
алів провадження. В інших випадках суд 
вирішує питання допустимості доказів під 
час їх оцінки в нарадчій кімнаті.
Поряд з цим, не підлягають долученню 

до матеріалів провадження документи, які 
не мають значення для цього криміналь-
ного провадження. Серед таких можуть 
бути витяги з нормативних законодавчих 
документів, повідомлення про виклики до 
органів досудового розслідування, копії рі-
шень з аналогічних проваджень, офіційні 
роз’яснення та узагальнення судової прак-
тики, супровідні листи, розписки та інші 
«технічні документи». Тобто документи, на 
які суд не буде посилатися в обґрунтування 
своїх висновків.
Однак, якщо досліджується дотриман-

ня норм процесуального закону органами 
досудового розслідування, забезпечення 
права обвинуваченого на захист та інші об-
ставини, то суд може приймати й докумен-
ти, які відображають хід досудового розслі-
дування.

Таким чином, суд не повинен долучати 
до матеріалів провадження всі без виклю-
чення документи досудового розслідуван-
ня, оскільки це захаращує справу, спонукає 
суд самостійно вибирати із цього обсягу до-
кази, які він буде оцінювати. Таке завдання 
не може ставитися перед неупередженим 
судом.
Формування матеріалів кримінального 

провадження, яке підлягає завершенню 
без розгляду по суті.
Згідно з ч. 3 ст. 314 КПК України такі 

провадження завершуються у підготовчо-
му судовому засіданні у виді: затвердження 
угоди; закриття провадження у випадку 
встановлення підстав, передбачених пунк-
тами 4-8 ч. 1 або ч. 2 ст. 284 КПК України.
Стосовно цієї категорії кримінальних 

проваджень закон не містить такої катего-
ричної вимоги, як положення ч. 4 ст. 291 
КПК України про заборону надання суду 
інших документів до початку судового роз-
гляду. 
Суть підготовчого провадження ви-

являється у характері рішень, які суд має 
право ухвалити за його результатами, що, 
у свою чергу, залежать від того, з яким за-
ключним актом досудового розслідування, 
з п'яти можливих, прокурор звертається до 
суду.
Можливі наступні варіанти визначення 

обсягу документів, які необхідно подати 
суду до початку судового розгляду.
Не вимагається дослідження судом ма-

теріалів досудового розслідування при 
прийнятті рішення про повернення обви-
нувального акта, якщо він (за формою та/чи 
змістом) не відповідає вимогам КПК Укра-
їни (п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК України). Тут до-
статньо дослідити власне обвинувальний 
акт на його відповідність приписам ч.ч. 1 
– 3 ст. 291 КПК України [6, с.46].
На підставі відомостей, що містяться в 

обвинувальному акті, можна вирішувати 
питання і про його направлення до відпо-
відного суду для визначення підсудності (п. 
4 ч. 3 ст. 314 КПК України). Крім того, від-
повідно до ч. 2 ст. 314 КПК України під час 
підготовчого судового засідання головую-
чий з’ясовує в учасників судового прова-
дження їх думку щодо можливості призна-
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чення судового розгляду (у т.ч. й щодо пи-
тання про підсудність даного провадження).
В інших випадках дослідження дока-

зових матеріалів у підготовчому судовому 
засіданні є обов'язковим: під час розгляду 
щодо угод в порядку, передбаченому ст.ст. 
468-475 КПК України; під час розгляду 
клопотання прокурора про закриття кри-
мінального провадження у випадку вста-
новлення підстав, передбачених пунктами 
4-8 ч. 1 або ч. 2 ст. 284 КПК України (п.п. 1 
і 2 ч. 3 ст. 314 КПК України).
З цього приводу слід відмітити досить 

вдале обґрунтування, яке наводить В.О. По-
пелюшко:

1. Щоб затвердити угоду або відмо-
вити в затвердженні угоди та поверну-
ти кримінальне провадження прокурору 
для продовження досудового розслідування                         
(п. 1 ч. 3  ст. 314 КПК України), суд має 
перевірити угоду на відповідність її вимо-
гам КПК України та/або закону, зокрема, 
й щодо наявності підстав для визнання ви-
нуватості (ч. 7 ст. 474 КПК України), що є 
неможливим без дослідження відповідних 
матеріалів досудового розслідування.

2. Під час розгляду клопотання проку-
рора про закриття кримінального прова-
дження та звільнення особи від криміналь-
ної відповідальності, який, згідно з прямою 
вказівкою про це в законі, здійснюється в 
загальному порядку (ч. 1 ст. 288 КПК Укра-
їни), тобто за правилами судового розгля-
ду, оскільки тут питання вирішується по 
суті обвинувачення, а підстави такого звіль-
нення передбачено кримінальним матері-
альним законом (ст.ст. 45-49 КК України), 
суд не може не з'ясувати доведеності фак-
ту вчинення особою відповідного злочину 
тієї чи іншої тяжкості та інших обставин-
підстав і умов для такого звільнення, що 
немислимо без з'ясування обставин такого 
кримінального провадження [6, с.46-47].
Як видається, саме можливість суду за-

твердити угоду та закрити провадження під 
час підготовчого судового засідання (п. 1 і 
п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України) якраз і ви-
значає необхідність подання усіх доказо-
вих матеріалів разом із підписаною угодою 
чи клопотанням прокурора про звільнення 
особи від кримінальної відповідальності.

Висновки і перспектива 
подальших розробок

Таким чином, у питанні формування ма-
теріалів кримінального провадження (кри-
мінальної справи) судом першої інстанції 
слід виділити такі основні аспекти:

- до обвинувального акту під час на-
правлення його до суду додається лише ре-
єстр матеріалів досудового розслідування, 
цивільний позов і документи, пов'язані з їх 
врученням відповідним учасникам кримі-
нального провадження; 

- матеріали досудового провадження 
не направляються до суду разом з обви-
нувальним актом та реєстром й окремими 
документами (ч. 4 ст. 291 КПК України), а 
додаються сторонами вже після початку су-
дового розгляду; 

- оскільки вимогам ст. 291 КПК України 
мають відповідати також клопотання про 
застосування примусових заходів медично-
го або виховного характеру (ст. 292 КПК 
України), то й у цих особливих порядках 
кримінального провадження закон заборо-
няє сторонам надавати суду доказові мате-
ріали до початку судового розгляду;

- у підготовчому судовому засіданні до-
казові матеріали можуть подаватися лише 
для вирішення питань про: затверджен-
ня угоди (п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України); 
закриття кримінального провадження та 
звільнення особи від кримінальної відпо-
відальності (п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК Украї-
ни).
Крім того, з метою забезпечення одно-

значного тлумачення норм чинного КПК 
України та забезпечення єдності правозас-
тосовчої практики слід нормативно закрі-
пити: 

- положення про те, що у проваджен-
нях, які надійшли до суду з обвинувальним 
актом, клопотанням про застосування при-
мусових заходів медичного або виховного 
характеру, доказові матеріали можуть по-
даватися сторонами лише після початку су-
дового розгляду;

- заборону у ч. 4 ст. 291 КПК України 
подання до початку судового розгляду, по-
ряд з іншими документам, і речей; 

- повноваження суду своєю ухвалою 
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зобов’язувати відповідну сторону відкрити 
матеріали іншій стороні після призначення 
справи до судового розгляду. 
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АНОТАЦІЯ 
У даній статті проведено дослідження прак-

тичних проблем застосування положень КПК 
України щодо визначення порядку подання та 
способів формування матеріалів кримінального 
провадження, у якому обвинувачення розгля-
дається по суті, та матеріалів кримінального 
провадження, яке підлягає завершенню без роз-
гляду по суті.

SUMMARY 
In this article studied the practical problems 

of application of the provisions of the criminal 
procedure code of Ukraine regarding the defi nition 
of order presentation and methods of forming the 
materials of criminal proceedings, where prosecution 
is considered on its merits, and the materials of the 
criminal production, which is subject to completion 
without consideration on the merits.
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ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ ÇÂ'ßÇÎÊ ÑÓÑÏ²ËÜÍÈÕ Â²ÄÍÎÑÈÍ,
 ßÊ² ª ÎÁ’ªÊÒÎÌ ÇËÎ×ÈÍ²Â ÏÐÎÒÈ ×ÅÑÒ² ÒÀ 

Ã²ÄÍÎÑÒ² ÎÑÎÁÈ

Исследуя социальную связь общественных 
отношений, которые являются объектом 
преступлений против чести и достоинства 
личности можно констатировать, что он 
состоит из двух компонентов. Первый ком-
понент - это состояние физического лица, 
которое характеризуется наличием у лица 
субъективного права на уважение его чести и 
достоинства, и второй компонент - это пове-
дение других участников общественных отно-
шений (совершение или несовершение цели дей-
ствий), которая заключается в ненарушении 
права физического лица на уважение его чести 
и достоинства.

 ÁÎÐÒÍÈÊ Âàëåíòèí Àíàòîë³éîâè÷ - Ì³æðåã³îíàëüíà Àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ 
ïåðñîíàëîì 

ÓÄÊ.343.4

Метою даної статті є дослідження соціально-
го зв’язку суспільних відносин, які є об’єктом зло-
чинів проти честі та гідності особи.
Соціальний зв'язок як елемент суспільних 

відносин – це зв'язок між суб’єктами (учасни-
ками) таких відносин. Останні ж взаємодіють 
між собою з приводу предмета суспільних від-
носин задля реалізації власних потреб та інтер-
есів. Соціальний зв'язок – це, по суті, суспільні 
відносини у їх власному розумінні, що, на нашу 
думку, уособлюється взаємодією учасників. 
Така взаємодія може проявлятися у відповід-
ній активній чи пасивній поведінці учасни-
ків суспільних відносин. Як стверджував Є.А. 
Фролов: «Суспільні відносини складаються із 
поведінки людей, незалежно від того, чи ви-
ражається вона в активній формі – в діях, або 
в формі пасивній – в бездіяльності» [1, с. 185, 
198]. Натомість, соціальний зв'язок, за слова-
ми вченого, знаходить свій прояв у певних 

діях суб’єктів суспільних відносин, або в по-
зиції, стані, які займає певний суб’єкт щодо 
інших членів суспільства чи всього суспільства 
в цілому . Таким чином, соціальний зв'язок – 
це прояв активної чи пасивної поведінки (дії, 
бездіяльності або стану) учасників суспільних 
відносин. Безумовно, такий прояв охоплює і 
обмін інформацією між учасниками суспільних 
відносин, але це є лише окремою формою соці-
ального зв’язку, яка також проявляється через 
дії, бездіяльність чи стан учасників суспільних 
відносин.
Разом із цим слід зауважити, що оскільки 

суспільні відносини є стійкими усталеними 
відносинами, то, природно, що соціальний 
зв'язок як складовий елемент суспільних від-
носин повинен також бути стійким та сталим. 
У цьому зв’язку можемо зробити припущен-
ня, що соціальним зв’язком слід визнавати не 
будь-яку поведінку учасників, а тільки ту, яка 
характеризує їх стійку взаємодію між собою з 
приводу предмета суспільних відносин.
Схожа позиція відображається також у 

працях В.К. Глістіна, за словами якого, ре-
альний зв'язок полягає в поведінці (діях чи 
бездіяльності), яка ставить учасників суспіль-
них відносин у певний стан їх субординації 
стосовно зв’язку з конкретними предметами, 
соціальними цінностями та один з одним. 
При цьому соціально значимий є тільки той 
зв'язок, який породжується діями чи безді-
яльністю, і тільки тоді, коли діяння утворює 
зв'язок щонайменше між двома суб’єктами [2, 
с. 60]. Таким чином деякі діяння не утворю-
ють соціального зв’язку, вони не мають зна-



126Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2015

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

чення ні для права, ні для суспільства.
Утім, на нашу думку, до характеристик со-

ціального зв’язку слід відносити не тільки те, 
що він може виникати щонайменше між дво-
ма суб’єктами (учасниками) та те, що він ха-
рактеризує певне ставлення учасника суспіль-
них відносин до предмета таких відносин, але 
й те, що соціальний зв'язок полягає у сталій 
(тривалій) взаємодії учасників суспільних від-
носин. Іншими словами соціальний зв'язок 
– це не просто активна чи пасивна поведінка 
учасників суспільних відносин, а процес дов-
готривалої, сталої взаємодії таких учасників 
між собою щодо предмета суспільних відно-
син. 
Наприклад, суспільні відносини у сфері 

господарської діяльності характеризуються 
сталістю та тривалістю зв’язків суб’єктів гос-
подарювання між собою, зв’язків з державою, 
органами місцевого самоврядування, зв’язків 
з іншими фізичними чи юридичними особа-
ми, які виникають саме з приводу господар-
ської діяльності відповідного учасника сус-
пільних відносин.
Із цього випливає, що далеко не кожна 

поведінка (дії, бездіяльність чи стан) учасни-
ків суспільних відносин утворює соціальний 
зв'язок і може розглядатися як складова час-
тина суспільних відносин.
У цей же час однакова за своєю фор-

мою поведінка учасників суспільних відно-
син може породжувати або не породжувати 
зв’язку між ними. Йдеться про те, що в одних 
випадках одні й ті самі діяння породжують со-
ціальний зв'язок, оскільки є соціально значи-
мими та виражають тривалу, сталу взаємодію 
учасників суспільних відносин між собою, а в 
іншому – ні.
Таким чином, приходимо до висновку, 

що соціальний зв'язок як складовий елемент 
суспільних відносин – це, перш за все, стійкий 
тривалий процес взаємодії учасників суспіль-
них відносин між собою з приводу предмета 
суспільних відносин. Водночас, конкретна по-
ведінка учасників суспільних відносин (їх дії, 
бездіяльність чи стан) – це, по суті, тільки зо-
внішнє вираження соціального зв’язку. 
Разом із цим зауважимо, що поведінка 

учасників суспільних відносин направлена на 
реалізацію власних потреб та інтересів, через 
що і виникає соціальний зв'язок та суспільні 

відносин в цілому. Тобто реалізація власних 
потреб та інтересів учасників суспільних від-
носин є передумовою виникнення соціально-
го зв’язку. При цьому важливо, що потреби та 
інтереси учасників обов’язково повинні сто-
суватися предмета суспільних відносин і но-
сити спільний характер. Відтак необхідність 
реалізації власних потреб та інтересів учасни-
ків щодо предмета суспільних відносин під-
штовхує їх до взаємодії між собою, яка, у свою 
чергу, й виражається у відповідній поведінці 
(діях, бездіяльності чи стані) учасників щодо 
предмета суспільних відносин. 
Підсумовуючи викладене вище, можемо 

виділити наступні ознаки соціального зв’язку:
1) двосторонність соціального зв’язку;
2) стійкість та тривалість соціального 

зв’язку;
3) зовнішнє вираження соціального 

зв’язку у відповідній поведінці (діях, бездіяль-
ності чи стані) учасників щодо предмета сус-
пільних відносин;

4) передумовами виникнення соціального 
зв’язку є потреби та інтереси учасників, що 
стосуються предмета суспільних відносин.
При цьому всі вказані ознаки, на нашу 

думку, є невід’ємними ознаками соціального 
зв’язку будь-яких суспільних відносин. Без-
умовно, можна виділити значно більше таких 
ознак, деталізувати та розширити їх зміст, 
утім, перераховані вище ознаки є основни-
ми (базовими) для визначення соціального 
зв’язку будь-яких суспільних відносин. 
Оскільки, соціальним зв'язком є дії, без-

діяльність чи стан учасників суспільних від-
носин, то такий зв'язок не може самостійно 
піддаватися протиправному впливу «ззовні», 
адже вплинути на поведінку учасника «ззов-
ні», його дії чи бездіяльність, без впливу на 
самого учасника неможливо. Тому соціальний 
зв'язок окремо від інших елементів суспіль-
них відносин не може бути об’єктом злочину. 
Таку позицію підтримує зокрема Є.В. Лащук, 
який під соціальним зв’язком розуміє одну із 
форм обміну інформацією між суб’єктами со-
ціального зв’язку [3, с. 40].
Отож під соціальним зв’язком, на нашу 

думку, слід розуміти стійку, тривалу двосто-
ронню взаємодію учасників, яка виникає з 
приводу реалізації їх потреб чи інтересів щодо 
предмета суспільних відносин і виражаються 
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у діях, бездіяльності чи стані таких учасни-
ків. Саме таке розуміння соціального зв’язку 
і закладається нами в основу дослідження со-
ціального зв’язку суспільних відносин, які є 
об’єктом кримінально-правової охорони честі 
та гідності особи. 
Досліджуючи соціальний зв'язок суспіль-

них відносин, які є об’єктом кримінально-
правової охорони честі та гідності особи, слід 
зазначити, що такий зв'язок, як і соціальний 
зв'язок, будь-яких інших суспільних відносин, 
є двостороннім. Так, соціальний зв'язок пови-
нен відображати взаємодію учасників, стосов-
но предмету суспільних відносин, а взаємодія, 
як така, можлива лише за умов двостороннос-
ті. Тобто за умов одночасної дії, бездіяльності 
чи стану (наявності ознак) учасників стосовно 
предмета суспільних відносин.
У контексті суспільних відносин, які є 

об’єктом кримінально-правової охорони честі 
та гідності особи, соціальний зв'язок полягає у 
наступному:

1) володіння фізичною особою правом на 
повагу до її честі та гідності;

2) непорушення іншими учасниками сус-
пільних відносин (суспільством, його части-
ною чи формою організації, державою в особі 
державного апарата, фізичною чи юридич-
ною особою) права фізичної особи на повагу 
до її честі та гідності.
Таким чином, бачимо, що, з одного боку, 

соціальний зв'язок полягає у тому, що фізична 
особа володіє правом на повагу до її честі та 
гідності, а з іншого – учасники суспільних від-
носин зобов’язані не порушувати таке право 
фізичної особи.
Продовжуючи дослідження соціального 

зв’язку суспільних відносин, які є об’єктом 
кримінально-правової охорони честі та гід-
ності особи, слід детальніше розглянути ко-
жен із його двосторонніх компонентів.

Так, на перший погляд здається, що під во-
лодінням фізичною особою правом на повагу до 
власної честі та гідності розуміється право фі-
зичної особи вимагати від інших учасників сус-
пільних відносин належної поведінки, яка ви-
ключає посягання на її честь та гідність (виклю-
чає приниження честі та гідності особи). Однак, 
ми вважаємо, що володіння правом на повагу 
до честі та гідності особи, слід розглядати не як 
певну можливість, як стан самої фізичної особи.

Так, право на повагу до власної честі та гід-
ності, за словами Д.Д. Луспеника та М.Н. Ма-
леіної, є абсолютним суб’єктивним правом 
особи [4, с. 6;]. У свою чергу, суб’єктивне пра-
во дає особі ряд можливостей: 

– вчиняти або не вчиняти певні дії (право 
на свої дії); 

– вимагати від інших учасників суспільних 
відносин вчинення чи невчинення певних дій 
(право на чужі дії); 

– звертатися до держави за забезпечен-
ням, захистом чи примусом свого права (пра-
во на забезпечувальні дії держави) [5, с. 68].
Право особи на повагу до власної честі та 

гідності випливає, по-перше, із самої суті по-
няття «честь та гідність», що обов’язково по-
винно характеризуватися певною повагою до 
особистісних якостей людини. Як законодав-
че закріплення цього, Конституція України 
відносить честь та гідність особи до найважли-
віших соціальних цінностей, а ст. 297 Цивіль-
ний Кодекс України безпосередньо закріплює 
право на повагу до честі та гідності особи.
Відтак, обґрунтовано, що можливість ви-

магати від інших учасників суспільних від-
носин необхідної поведінки є тільки однією 
із складових самого суб’єктивного права і не 
може збігатися із володінням цього права.
Безумовно, у правовій науці висловлюють-

ся також дещо інші точки зору, відповідно до 
яких право на повагу до честі та гідності особи 
відноситься не до суб’єктивних прав, а є еле-
ментом правоздатності особи [6, с. 199]. Про-
те, ми все-таки підтримуємо позицію тих вче-
них, які вважають право особи на повагу до її 
честі та гідності суб’єктивним правом. Пояс-
нюється це, перш за все, тим, що суб’єктивне 
право, на відміну від правоздатності особи, 
полягає не тільки у можливості бути носієм 
відповідного права, але й в обов’язках інших 
учасників суспільних відносин, що стосують-
ся дотримання чи непорушення відповідного 
суб’єктивного права особи (другий компонент 
соціального зв’язку досліджуваних суспільних 
відносин). 
У свою чергу, саме володіння фізичною 

особою певним суб’єктивним правом базуєть-
ся на здатності фізичної особи мати всі особис-
ті немайнові права встановлені Конституцією 
України чи іншими законами. До таких прав, 
зокрема, відноситься і право фізичної особи 



128Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2015

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

на повагу до її честі та гідності.
У цьому зв’язку, володіння правом на по-

вагу до честі та гідності полягає не стільки у 
можливості вимагати від інших учасників сус-
пільних відносин належної поведінки, скіль-
ки у наявності в особи самого права на повагу 
до її честі та гідності. Тоді як можливість ви-
магати від інших учасників суспільних відно-
син належної поведінки є по суті складовою 
досліджуваного суб’єктивного права особи. 
Натомість наявність у фізичної особи права на 
повагу до її честі та гідності характеризує стан 
особи.
Як було аргументовано вище, право особи 

на повагу до її честі та гідності є суб’єктивним 
правом фізичної особи, яке належить будь-які 
фізичній особі з моменту її народження до мо-
менту її смерті, є невід’ємним та не залежить 
від віку, статі, походження, інтелектуальних 
чи вольових здібностей особи, її громадян-
ства, політичних або релігійних переконань 
тощо. Із цього випливає, що такий стан фі-
зичної особи (наявність суб’єктивного права 
на повагу до її честі та гідності) притаманний 
кожній фізичній особі протягом всього життя 
і не може бути обмежений чи призупинений 
з будь-яких підстав. При цьому, наявність 
суб’єктивного права фізичної особи на повагу 
до її честі та гідності не пов’язується із наяв-
ністю чи відсутністю інших ознак чи станів фі-
зичної особи (віку, можливості відповідати за 
зобов’язаннями чи нести відповідальність за 
правопорушення тощо). 
Таким чином, компонентом соціального 

зв’язку суспільних відносин, які є об’єктом 
кримінально-правової охорони честі та гід-
ності особи, є стан фізичної особи, який харак-
теризується наявністю в особи суб’єктивного 
права на повагу до її честі та гідності. Такий 
стан притаманний кожній фізичній особі про-
тягом всього життя і не може бути обмежений 
чи призупинений з будь-яких підстав.
Водночас другим компонентом соціаль-

ного зв’язку є поведінка інших учасників сус-
пільних відносин (вчинення чи невчинення 
ними дій), яка полягає у непорушенні права 
фізичної особи на повагу до її честі та гідності. 
Така поведінка інших учасників суспільних 
відносин випливає, безпосередньо із норм 
Конституції України, що, по-перше, визнають 
честь та гідність особи найвищими соціальни-

ми цінностями (ст. 3), а по-друге, встановлю-
ють обов’язок кожної людини неухильно до-
держуватися Конституції та законів України, 
не посягати на права і свободи, честь і гідність 
інших людей (ст. 68). Тому, по суті, поведінка 
інших учасників суспільних відносин (суспіль-
ства, його частини чи форми організації, дер-
жави в особі державного апарату, юридичної 
та фізичної особи) обумовлюється не тільки 
суб’єктивним правом фізичної особи на пова-
гу до її честі та гідності, але й конституційним 
обов’язком кожного не посягати на честь та 
гідність інших людей.
У свою чергу під поведінкою інших учас-

ників суспільних відносин, яка полягає у не- 
порушенні права фізичної особи на повагу до 
її честі та гідності слід розуміти вчинення чи 
невчинення цими учасниками будь-яких не 
заборонених законом дій, які не посягають 
на право особи на повагу до її честі та гіднос-
ті. Іншими словами, це можливість учасників 
суспільних відносин вчиняти або не вчиня-
ти будь-які не заборонені законом дії, які не 
посягають на досліджуване право фізичної 
особи. Характерно, що така поведінка може 
бути як активною (дія), так і пасивною (безді-
яльність), що не впливає на зміст соціального 
зв’язку.
У відповідності з цим, іншим компонентом 

соціального зв’язку суспільних відносин, які є 
об’єктом кримінально-правової охорони честі 
та гідності особи, слід визнавати будь-яку не 
заборонену законом активну чи пасивну пове-
дінку інших учасників суспільних відносин, за 
винятком тієї, яка посягає на право фізичної 
особи на повагу до її честі та гідності.
При цьому зазначимо, що соціальний 

зв'язок досліджуваних суспільних відносин, як і 
соціальний зв’язок будь-яких інших суспільних 
відносин, характеризується стійкістю та трива-
лістю. Так, право на повагу до честі та гідності 
особи є абсолютним невід’ємним суб’єктивним 
правом фізичної особи, яке належить кожній 
фізичній особі протягом всього її життя. Із цьо-
го випливає, що суспільні відносини, які вини-
кають з приводу суб’єктивного права фізичної 
особи на повагу до її честі та гідності фактич-
но існують протягом всього життя фізичної 
особи. Окрім того, оскільки таке суб’єктивне 
право притаманне кожній фізичній особі без 
винятку, то соціальний зв'язок цих суспільних 
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відносин є не тільки тривалим, але й стійким, 
адже широке коло учасників унеможливлює 
динамічність швидкоплинність та можливість 
швидкої зміни соціального зв’язку між такими 
учасниками.
У свою чергу передумовами соціального 

зв’язку досліджуваних суспільних відносин є, з 
одного боку, інтерес фізичної особи, щодо реа-
лізації свого суб’єктивного права на повагу до 
її честі та гідності, а з іншого – потреба інших 
учасників суспільних відносин (суспільства, 
його частини чи форми організації, держави 
в особі державного апарату, юридичної чи фі-
зичної особи) діяти (без діяти) таким чином, 
щоб не порушувати суб’єктивне паво фізичної 
особи на повагу до її честі та гідності. Саме вка-
заний інтерес фізичної особи та потреба інших 
учасників суспільних відносин, на наш погляд, 
і обумовлюють їх зв'язок (взаємодію) щодо 
предмета суспільних відносин, тобто фактично 
є передумовами соціального зв’язку.

 Отже, дослідивши зміст та компоненти 
соціального зв’язку суспільних відносин, які є 
об’єктом кримінально-правової охорони чес-
ті та гідності особи ми приходимо до таких 
висновків. Соціальний зв'язок обов’язково 
є двостороннім процесом взаємодії учасни-
ків суспільних відносин, що виражається в 
їх діях, бездіяльності чи відповідному стані 
стосовно предмета суспільних відносин (див. 
рис. А.1). У зв’язку з цим соціальний зв'язок 
повинен бути представлений двома компо-
нентами, які, власне, і є двома сторонами про-
цесу взаємодії учасників суспільних відносин. 
Першим із цих компонентів є стан фізичної 
особи, який характеризується наявністю у неї 
суб’єктивного права на повагу до її честі та гід-
ності. Вказаний стан притаманний кожній фі-

зичній особі протягом всього життя і не може 
бути обмежений чи призупинений з будь-
яких підстав. Другим компонентом цього со-
ціального зв’язку є будь-яка не заборонена 
законом активна чи пасивна поведінка інших 
учасників суспільних відносин (суспільства, 
його частини чи форми організації, держави 
в особі державного апарату, юридичної чи фі-
зичної особи), за винятком тієї, яка посягає на 
право фізичної особи на повагу до її честі та 
гідності.

Література
1. Фролов Е. А. Спорные вопросы общего 

учения об объекте преступления / Е. А. Фролов 
// Cборник ученых трудов Свердловского юри-
дического института. – Свердловск, 1969. – Вып. 
10. – С. 184 – 225.

2. Глистин В. К. Проблеми уголовно-
правовой охраны общественных отношений 
(объект и квалификация преступлений) / Глис-
тин В. К. – Л. : Изд.-во Ленингр. ун-та, 1979. – 
127 с.

3. Лащук Є. В. Предмет злочину у кримі-
нальному праві України: дис. канд. юрид. наук : 
12.00.08 / Лащук Єфрем Вікторович. – К., 2005. 
– 262 с.

4. Луспеник Д. Д. Судочинство у справах 
про захист честі, гідності та ділової репутації 
: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і 
цивільний процес; сімейне право; міжнарод-
не приватне право» / Д.Д. Луспеник. – Харків, 
2003. – 18 с.

5. Рабінович П. М. Основи загальної теорії 
права та держави : Навч. посібник. [вид. 6-е] / 
Рабінович П. М. – X. : Консум, 2002. – 160 с.

6. Гражданское право України / Под ред. 
А. А. Пушкина, В. М. Самойленко. – Харьков : 
Основа,1996.-Ч. 1. – 440 с.

АНОТАЦІЯ 
Досліджуючи соціальний зв'язок суспільних 

відносин, які є об’єктом злочинів проти честі 
та гідності особи можна констатувати , що він 
складається з двох компонентів. Перший ком-
понент – це стан фізичної особи, який харак-
теризується наявністю в особи суб’єктивного 
права на повагу до її честі та гідності, та дру-
гий компонент – це поведінка інших учасників 
суспільних відносин(вчинення чи невчинення 
мети дій) яка полягає у непорушені права фізич-
ної особи на повагу до її честі та гідності.

SUMMARY 
Studying social communication of social 

relations that are the subject of crimes against 
honor and dignity we can say that it consists of two 
components. The fi rst component is a state of an 
individual, which is characterized by a subjective 
individual right to respect for his honor and 
dignity, and the second component is the behavior 
of other participants in social relations (committing 
or not committing purpose actions) which does not 
violate physical person right to respect for his honor 
and dignity.
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²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Â ÓÌÎÂÀÕ 
ÄÅÖÅÍÒÐÀË²ÇÀÖ²¯ ÂËÀÄÈ

Задекларовані Президентом України 
П.О. Порошенком прогресивні підходи по 
впровадженню більших повноважень орга-
нів влади на місцях щодо розпорядження 
надходжень у місцеві бюджети мають тісний 
зв’язок із заохоченням платників податків 
до пошуку нових, більш ефективних шляхів 
виробництва. Зазначена концепція має без-
посереднє відношення і до правового регу-
лювання інноваційної діяльності, що харак-
теризується підвищеною алеаторністю. 
Законодавче забезпечення інноваційно-

го процесу відбувається двома напрямками: 
шляхом створення умов для інноваційної 
діяльності та вдосконалення конкретних 
напрямів її реалізації. Саме так зазначалося 
в Указі Кабінету Міністрів України при під-
готовці та винесенні на розгляд Верховної 
Ради України проектів законів «Про оцінку 
інтелектуальної власності», «Про трансфер 
технологій», «Про пріоритетні напрями ін-
новаційної діяльності в Україні на період до 
2015 року». 
У цьому ж документі внесено пропозиції 

щодо впровадження правового механізму 
диференційованого пільгового оподатку-

вання підприємств залежно від рівня їхньої 
інноваційної активності, стимулювання на-
уково-дослідних та дослідно-конструктор-
ських установ, а також створення галузевих 
інноваційних фондів.
Як свідчить аналіз, у чинному законодав-

стві закладено правову основу інноваційної 
діяльності, яке вже зараз надає широкі мож-
ливості для досягнення певних позитивних 
результатів. Зокрема, базові закони України 
«Про інноваційну діяльність» та «Про спеці-
альний режим інноваційної та інвестиційної 
діяльності технологічних парків» надають 
суттєві пільги підприємствам, що займають-
ся інноваційною діяльністю. 
Йдеться про податок на додану вартість, 

податок на прибуток підприємства, звіль-
нення від ввізного мита при імпорті облад-
нання (названі податки разом становлять 
так званий бюджет розвитку підприємств). 
Сформовано передумови для створення й 
функціонування технопарків та інновацій-
них структур інших типів, затверджених по-
становою Кабінету Міністрів України від 22 
травня 1996 р., де визначено, що в основу ді-
яльності названих підприємств має бути по-
кладено договір, орієнтований на створен-
ня та впровадження конкурентоспроможної 
продукції тощо.
Наявність рівнів господарсько-право-

вого забезпечення інноваційної діяльності 
обумовлюється різницею затребуваності, 
фінансування, впровадження і забезпеченні 
ризиків, що є невід’ємною складовою інно-
ваційної діяльності. З точки зору цього ас-

Статья посвящена теоретико-правово-
му освещению проблем обеспечения иннова-
ционной деятельности в Украине на разных 
уровнях (по административно-территори-
альному принципу) при взятом курсе на де-
централизацию власти.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційні догово-

ри, інноваційні договори, інноваційна політика, інно-
ваційна діяльність
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пекта, пропонується розглядати проблеми 
і можливості розвитку інноваційнної діяль-
ності на наступних рівнях: 1) міжнародно-
му; 2) державному; 3) регіональному; 4) рів-
ні підприємства; 5) приватному.
При цьому необхідно також мати на ува-

зі основні висновки щодо відповідності рів-
нів правової підтримки інноваційної діяль-
ності. [1; C. 6]
Роль держави в інноваційному процесі 

полягає у виявленні і координації інтересів 
всіх учасників цих правовідносин. Не мож-
на не погодитися з позицією М.В. Волин-
кіної про те, що «любой  цивилизованный  
рынок, в том числе и рынок новшеств, не 
может развиваться по модели абсолютно 
свободного рынка, то есть ничем не ограни-
ченного и неуправляемого, поэтому, сколь 
значимая роль в развитии инновационной  
деятельности не отводилась бы саморегу-
лированию, думается, что на текущем этапе 
развития инновационная сфера требует 
особо серьезного вмешательства со стороны 
государства». В той же час, як зазначив 
В.Ф. Рашкин, «…стратегия децентрализо-
ванного регулирования, положительно за-
рекомендовавшая себя в ряде стран (США, 
Великобритания), эффективна лишь при 
наличии развитых механизмов рыночного 
саморегулирования и соответствующих 
мотивационных установок хозяй ствующих 
субъектов, которые в России не могли воз-
никнуть за столь краткий  постреформенный  
период» [2; C. 1].
Втім слід зауважити, про існування ще 

однієї відмінної риси сучасності, що стала 
наслідком зазначеного, а саме підвищеної 
зацікавленості до питань координації регіо-
нальної й інноваційної політики, якій приді-
ляється все більше уваги і на рівні окремих 
європейських держав і на супранаціональ-
ному рівні – різними інститутами Євросоюзу 
[3; C. 29].
При цьому будь-який підхід до визна-

чення інноваційної діяльності передбачає 
поєднання при її регулюванні норм різних 
галузей права (господарського, цивільного, 
адміністративного, податкового, бюджетно-
го) [5], але сукупність норм, регулюючих ін-
новаційні відносини, має складати правову 
середу інноваційної діяльності і забезпечу-

вати ефективну економічну поведінку його 
учасників [6].
Проте в цілому говорити про доско-

налість створеної законодавчої бази поки 
що немає підстав, адже продовжує існува-
ти багато суперечностей та прогалин, чим 
порушується один із головних принципів 
систематизації законодавства з питань ін-
новаційної діяльності, згідно з яким закони 
та підзаконні акти мають надавати узгодже-
ність норм і цілісність предмета норматив-
ного регулювання. Не виконується й інший, 
не менш важливий принцип правового ре-
гулювання, згідно з яким нормативно-пра-
вова база інноваційної діяльності має бути 
стабільною [8; C. 3].
Зазначене може ускладнюватись і в на-

слідок різного ставлення на місцях до таких 
важливих складових, як фінансування інно-
ваційних проектів за рахунок державних ко-
штів, що передбачається гл.34 ГК України.
А тому необхідною умовою розбудови та 

функціонування національної інноваційної 
системи, реалізації інноваційної моделі еко-
номічного розвитку України є формування 
оптимального механізму господарсько-пра-
вового забезпечення інноваційної політики 
держави, з урахуванням рівнів господар-
сько-правового забезпечення інноваційної 
діяльності. Зазначене має бути і предметом 
глибокого наукового правового досліджен-
ня, без вирішення яких неможливо очікува-
ти прогнозованих змін у засадах функціону-
вання національної економіки в напрямку 
її переорієнтації на інноваційну модель. 
У цьому контексті набуває особливого зна-
чення низка питань, розв’язаних з визна-
ченням змісту інноваційної функції держави 
і предмету державної інноваційної політики 
при впровадженні регіональних проектів, 
а також господарсько-правові засоби та ме-
ханізм її реалізації. Виконання державної 
інноваційної політики потребує перегляду 
і встановлення чіткої системи органів дер-
жавної влади, що наділені господарською 
компетенцією в інноваційній сфері та на 
які покладається забезпечення проведення 
державної інноваційної політики в цілому.
Як зазначає Ю.Є. Атаманова, чинне за-

конодавство України про інноваційну ді-
яльність не забезпечуються необхідними 
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нормативними передумовами для створен-
ня та ефективного функціонування єдиної 
національної інноваційної системи, без якої 
інноваційна модель розвитку національної 
економіки не може бути реалізована [10].
Які ж критерії повинні лежати в осно-

ві визначення рівнів господарсько-право-
вого забезпечення інноваційної діяльності 
для підвищення її ефективності? Відповідь 
на поставлену задачу може знаходитись у 
площині і на основі досліджених Ю.Є. Ата-
мановою питань, базовими з яких, на нашу 
думку, є наступні:

- на основі визначеного змісту іннова-
ційної функції держави і її підфункцій (або 
функцій нижчого порядку), основними се-
ред яких виступають: 1) забезпечувальна;   
2) програмно-стратегічна; 3) координацій-
на; 4) інституційної підтримки; 5) контроль-
на; 6) охоронна;

- з’ясуванні типу стратегії інновацій-
ного розвитку, де мають бути визначені 
базові інновації, за рахунок створення та 
впровадження яких вона має реалізовува-
тися і прийняття комплексного документа 
з питань забезпечення реалізації інновацій-
ної моделі економічного розвитку – Концеп-
ції забезпечення інноваційного розвитку 
України, яка має задати необхідний вектор 
інноваційним процесам та стати підґрунтям 
для їх включення у прогнози та програми 
соціально-економічного розвитку; 

- розробленні господарсько-правових 
засобів, які використовуються для врегулю-
вання діяльності суб’єктів господарювання 
в інноваційній сфері як правових механіз-
мів, конфігурація правових засобів у яких 
зумовлена та підкорена досягненню постав-
лених державою цілей або врахуванню ін-
тересів публічного характеру, пов’язаних із 
підтриманням суспільного господарського 
порядку, національної безпеки країни, фор-
муванням та ефективним функціонуванням 
національної інноваційної системи, підпо-
рядкована задоволенню на рівних засадах 
приватних інтересів суб’єктів господарю-
вання, які залучені до інноваційних про-
цесів, або мінімум їх непорушенню, а також 
забезпеченню балансу публічних та приват-
них інтересів в інноваційній сфері;

- поділі господарсько-правових засо-

бів регулювання діяльності суб’єктів гос-
подарювання в інноваційній сфері на: а) 
загальні, що використовуються для вре-
гулювання будь-яких видів господарської 
діяльності в різних галузях національної 
економіки (вони закріплені в ст. 12 ГКУ);           
б) спеціальні, що пристосовані для викорис-
тання саме в інноваційній сфері;

- визначенні основних видів відносин: 
1) відносини, які виникають при реалізації 
інноваційного циклу; 2) відносини, які ви-
никають при взаємодії з інноваційною інф-
раструктурою; 3) відносини, які складають-
ся на інноваційному ринку;

- визначенні суб’єктів інноваційної ді-
яльності як суб’єктів господарювання, що 
здійснюють діяльність із безпосереднього 
створення або із забезпечення створення 
на основі об’єктів інтелектуальної власності 
інноваційних продуктів, готових до безпо-
середнього впровадження (використання) 
в умовах конкретного виробництва, госпо-
дарської діяльності чи іншій сфері; 

- визначенні об’єктів інноваційної 
діяльності (інноваційна розробка, іннова-
ційний продукт, інновацію та інноваційну 
продукцію, які відокремлюються один від 
одного ступенем розробки, доведеності до 
впровадження та отримання кінцевого ре-
зультату).
Втім не слід забувати, що в умовах ство-

рення інноваційної інфраструктури немате-
ріальні активи (інтелектуальні ресурси) за-
ймають одне з провідних місць в активізації 
саме інноваційної діяльності підприємства, 
а тому залучення наявної інтелектуальної 
власності в економічний обіг сприятиме ви-
ходу України на інноваційний шлях розви-
тку [4, с. 126 – 129]. 
Сприятиме зазначеному і чітко визначе-

ні джерела фінансування заходів інновацій-
ної реструктуризації промисловості, якими 
мають стати: 1) власні кошти підприємств, 
шляхом: створення виробничих об’єднань 
з метою концентрації фінансових ресурсів 
і наступного їх спрямування на інновацій-
ну реструктуризацію; удосконалення меха-
нізмів оподаткування підприємств з метою 
підвищення інвестицій них можливостей; 2) 
державні інвестиційні ресурси, шляхом: за-
провадження нових підходів у проведенні 
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державної інноваційної політики, зокрема 
за допомогою венчурного капіталу; засто-
сування лізингових операцій з метою при-
скореного запровадження вимог належної 
виробничої практики (GMP) до виробни-
цтва лікарських засобів, кредитування ін-
новаційних проектів на пільгових умовах, 
а також на умовах майнового забезпечення 
і державних гарантій їх повернення; 3) ре-
сурси фінансово-кредитної сфери, шляхом: 
запровадження пільгових кредитних ставок 
за користування кредитами, у тому числі 
реструктуризації банківської системи та під-
вищення рівня її капіталізації; розширен-
ня цільового банківського кредитування за 
пріоритетними напрямами інноваційної ре-
структуризації промислових підприємств; 
4) іноземний капітал шляхом розроблення 
гнучкої системи стимулювання іноземного 
інвестування у фармацевтичну промисло-
вість за напрямами інноваційної реструк-
туризації; сприяння діяльності іноземних 
інвесторів за довгостроковими інновацій-
но-інвестиційними проектами; поширен-
ня об’єктивної інформації про інвестиційні 
перспективи окремих підприємств, галузей 
з наданням іноземним інвесторам правової 
та методичної підтримки.
Проте застосування цих заходів немож-

ливе без запровадження спеціальних пра-
вових режимів, зокрема, щодо найбільшого 
сприяння умов господарювання для вироб-
ників, що розробили конкурентоздатну про-
дукцію через істотне зниження витратноті її 
виготовлення. [9; 135]
Оцінка якісного стану нормативно-пра-

вової бази розвитку інноваційної інфра-
структури свідчить про її фрагментарність, 
суперечливість і відсутність послідовності, 
що має змістовно пов‘язуватись між різни-
ми законодавчими та підзаконними актами 
у цій сфері. 
Практика господарювання у країнах 

з розвинутими інноваційними системами 
свідчить, що використання державою будь-
яких заходів стимулюючого характеру є 
ефективним лише тоді, коли існують уза-
конені об’єктивні та однозначно зрозумілі 
критерії, що служать підставою для надання 
підтримки. 
Підтримуючи позицію, запропоновану 

Рейзером В. С. і Петруком М.С., вважаємо 
за доцільне доповнити наступні напрями 
удосконалення нормативно-правового регу-
лювання інноваційної діяльності, що відпо-
відатимуть рівням господарсько-правового 
забезпечення інноваційної діяльності:

- привести нормативно-правову базу 
створення і функціонування вітчизняної ін-
новаційної інфраструктури у відповідність 
з пріоритетними напрямами науково-тех-
нічного розвитку країни, як комплексне се-
редовище для створення і комерціалізації 
наукових розробок саме за цими напряма-
ми;

- зміст, порядок та особливості створен-
ня і діяльності основних елементів іннова-
ційної інфраструктури мають відповідати 
потребам учасників інноваційного процесу, 
з урахуванням пріоритетів державної полі-
тики та з урахуванням світової практики;

- доповнити існуючі нормативні акти ме-
ханізмами ресурсного – фінансового, матері-
ального, кадрового – забезпечення з ураху-
ванням системи елементів інфраструктури і 
відповідними можливостями регіонального 
спрямування;

- закріпити у нормативних актах законо-
давчого рівня можливість надання фінансо-
вої допомоги ініціаторам створення установ 
інноваційної інфраструктури за рахунок 
коштів державного та місцевих бюджетів 
(у формі грантів, кредитів під державні га-
рантії, субвенцій тощо), але разом з тим 
– конкретизувати умови їх надання і від-
повідальність за цільове використання орга-
нами-розпорядниками місцевих бюджетів;

- передбачити можливість застосування 
механізмів державно-приватного партнер-
ства і регіонально-приватного партнерства 
для розвитку мережі елементів інноваційної 
інфраструктури, на прикладі «технологіч-
них платформ», що діють на території Єв-
ропейського Союзу і є ефективним інстру-
ментом поєднання зусиль бізнесу, наукових 
установ та державних інститутів для активі-
зації інноваційного розвитку; 

- конкретизувати функції органів дер-
жавного управління у сфері регулювання 
інноваційної інфраструктури та визначити 
посадову відповідальність їх працівників за 
невиконання прийнятих нормативно-пра-



134Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2015

Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

вових актів.

Література
1) Анисимов Ю. П., Шапошникова С. В. 

Исследование нормативно-правового обес-
печения инновационной деятельности ре-
гиона // ИнВестРегион. – 2007. – № 4. С. 6-8.

2) Кардаш И. Н. // Теория и практика 
общественного развития 2013. № 3 [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://
teoria-practica.ru/-3-2013/law/kardash.pdf

3) Фатеев, В.С. Координация регио-
нальной и инновационной политики: опыт 
Европейского союза и Республики Беларусь 
/ В.С. Фатеев // Экономика глазами молодых: 
материалы IV Междунар. экон. форума 
молодых ученых (Вилейка, 3–5 июня 2011 
г.). − Минск: БГАТУ, 2011. − С. 28−32.

4) Грибанов Д.В. Ресурсы и правовое 
регулирование инновационной экономики 
// Российский юридический журнал, 2010. – 
С. 144 – 155.

5) Д. В. Грибанов Проблемы правового 
регулирования инновационной деятельнос-
ти // Бизнес, менеджмент и право [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
bmpravo.ru/show_stat.php?stat=443

6) Проблемы соотношения иннова-
ционного законодательства и гражданско-
го права [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.webpravo.com/news/

probljemy-sootnoshjenija-innovatsionnogo-
zakonodatjelstva-i-grazhdanskogo-prava-/

7) Близнец И. А. Право интеллектуаль-
ной собственности в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: Теоретико-право-
вое исследование : Дис. ... д-ра юрид. наук : 
12.00.01 .-М.: РГБ, 2003 (Из фондов Россий-
ской Государственной Библиотеки)

8) Дегтярь А О.., Крюков А. И. Право-
ве забезпечення державного регулювання 
інновацій в Україні [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.
ua/e-book/db/2011-2/doc/1/01.pdf

9) Пашков В. Господарсько-правові ас-
пекти промислового виробництва іннова-
ційних лікарських // Вісник Академії право-
вих наук України Збірник наукових праць. 
– 2011. – № 4. – С. 126-136.

10) Атаманова Ю. Є. Основні проблеми 
системного господарсько-правового регу-
лювання відносин в інноваційній сфері.: Ав-
тореферат Дис... д-ра наук: 12.00.04 – 2009.

11) Рейзер В. С., Петрук М.С. Правове 
регулювання інноваційної інфраструкту-
ри // [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2012/
Economics/6_104757.doc.htm

12) Господарський Кодекс України // 
Офіційний вісник України. – 2003 р. – № 11. 
– C. 303.

SUMMARY 
The article is devoted to highlight theoretical 

and legal problems of maintenance of innovative 
activity in Ukraine at different levels (for 
administrative-territorial principle) at embarked 
on decentralization of power.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена теоретико-правово-

му висвітленню проблем забезпечення інно-
ваційної діяльності в Україні на різних рівнях 
(за адміністративно-територіальною озна-
кою) при курсі на децентралізацію влади.
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ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß ÏÐÀÂÎÂ²ÄÍÎØÅÍÍß ßÊ ÎÄÈÍ ²Ç 
ÑÏÎÑÎÁ²Â ÎÕÎÐÎÍÈ ² ÇÀÕÈÑÒÓ Ñ²ÌÅÉÍÈÕ ÏÐÀÂ 

ÒÀ ²ÍÒÅÐÅÑ²Â Ó ÍÎÒÀÐ²ÀËÜÍ²É ÏÐÀÊÒÈÖ²

Одним із способів охорони і захисту 
сімейних прав є припинення правовід-
ношення. Закон надає особі можливість 
вступати у відповідні правовідносини та їх 
припиняти. Так, згідно зі ст. 214 ЦК Укра-
їни, особа, яка вчинила односторонній пра-
вочин, має право відмовитися від нього, 
якщо інше не встановлено законом. Якщо 

такою відмовою від правочину порушене 
право іншої особи, ці права підлягають за-
хисту. Відмова від правочину вчиняється у 
такій самій формі, у якій було вчинено пра-
вочин. Правові наслідки відмови від пра-
вочину встановлюються законом або до-
мовленістю сторін. Правочин є підставою 
виникнення правовідношення. Відмова від 
правочину є підставою його припинення. 
Водночас, припинення правовідношення 
розглядається ст. 16 ЦК України як спосіб 
захисту прав та інтересів. Отже, слід роз-
межовувати припинення правовідношення 
у результаті відмови від правочину як акт 
волевиявлення учасників та припинення 
правовідношення як спосіб охорони і за-
хисту прав та інтересів. Для останнього ха-
рактерні загроза порушення суб’єктивних 
прав або наявність факту порушення. 
Охорона та захист сімейних прав та ін-

тересів здійснюється у межах, порядку та 
у спосіб, встановлений законом, шляхом 
комбінованого поєднання цивільних, сі-
мейних, нотаріальних норм. Припинення 
правовідношення як спосіб захисту в сі-
мейному праві слід розглядати через при-
зму сучасної концепції охорони прав, яка 
охоплює різноманітні моделі охорони і ба-
зується на міжгалузевих засадах. Тому при-
пинення правовідношення можна розгля-
дати як елемент регулятивного механізму і 
водночас охоронного засобу. 
Застосування цього способу зумов-

лено характером правовідношення та 
суб’єктним складом. Якщо створюється за-

В статье «Прекращение правоотношения 
как один из способов охраны и защиты семей-
ных прав и интересов в нотариальной прак-
тике» исследуются особенности этого способа 
и возможности применения его в нотариаль-
ной практике. Автор делает вывод, что пре-
кращение правоотношения в семейном праве 
возможно применять как при нарушении пра-
ва, так и в случае угрозы его нарушения и есть 
симбиозом юрисдикционного и неюрисдикци-
онного производства в нотариальном процес-
се. Спецификой прекращения семейных право-
отношений является также и другой, нежели 
договор, юридический факт их возникновения. 
Важное значение для семейных правоотно-
шений имеет факт их регистрации. Однако 
это не означает, что прекращение семейного 
правоотношения, которое возникло на основа-
нии государственной регистрации, не может 
быть прекращено на основании свободного во-
леизъявления сторон, а также как способ за-
щиты.

 Ключові слова: припинення правовідношення, 
спосіб охорони і захисту, сімейні права та інтереси, 
відмова від правочину, регулятивний механізм, охо-
ронний засіб, договір, правові наслідки.
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гроза негативного впливу на суб’єктивні 
права особи, необхідно припинити пору-
шення. Формою припинення порушення 
буде припинення правовідношення. 
Припинення правовідношення як 

превентивний спосіб охорони може 
пов’язуватися з іншими сферами відносин. 
При цьому сімейні відносини тісно пере-
плітаються з цивільними. Це пояснюється 
тим, що в основі як перших, так і других 
лежать майнові та немайнові відносини. 
Так, припинення правового режиму спіль-
ної власності подружжя є об’єктом право-
вого регулювання цивільного та сімейного 
права. Якщо один з подружжя займається 
підприємницькою діяльністю або укладає 
ризиковані договори, наприклад, на ринку 
цінних паперів і створюється загроза пору-
шення майнових прав другого з подружжя. 
Одним з ефективних способів захисту може 
бути припинення режиму спільної сумісної 
власності.
У результаті встановлюється режим 

роздільної власності, що дає змогу захисти-
ти майнові права подружжя. Застосування 
коментованого способу захисту не завжди 
вимагає примусового звернення до суду. 
Зокрема, припинення режиму спільної су-
місної власності подружжя може бути здій-
снено в добровільному порядку за згодою 
подружжя у формі нотаріального акта. Це 
відповідає ст. 372 ЦК України. Положен-
ня названої статті стосуються випадків 
здійснення співвласниками правомочнос-
тей, які призводять до припинення права 
спільної власності на основі договору між 
ними про поділ майна. Частина 1 ст. 372 
ЦК України передбачає право учасників 
спільної сумісної власності на власний роз-
суд вчинити поділ сумісного майна. Трак-
тування змісту цієї статті дає змогу дійти до 
висновку, що мається на увазі поділ майна 
в натурі, як і у разі виділу частки із спільно-
го сумісного майна.

Співвласники мають право на виділ у на-
турі частки майна, що є у спільній сумісній 
власності в порядку, передбаченому ст. 364 
ЦК України. Такий виділ має здійснюва-
тися за згодою всіх співвласників. У разі 
недосягнення такої згоди спір про виділ 
частки буде вирішуватись у судовому по-

рядку. Вчинення поділу спільного майна 
подружжя призводить до повного припи-
нення права спільної сумісної власності. 
При цьому при поділі спільного сумісного 
майна подружжя повинні застосовуватись 
положення ст. 71 СК України, яка безпо-
середньо визначає способи та порядок по-
ділу. Спільним для поділу та виділу частки 
зі спільного сумісного майна подружжя в 
добровільному порядку є договір, укладе-
ний у письмовій формі, який підлягає нота-
ріальному посвідченню (ст.ст. 364, 372 ЦК 
України).
Припинення правовідношення має 

ознаки юрисдикційного та неюрисдикцій-
ного захисту. Ознакою неюрисдикційного 
захисту є певні елементи самозахисту, які 
полягають у тому, що самі учасники сімей-
них відносин погоджують спосіб і правові 
наслідки відносин. Водночас, враховуючи 
вимоги законодавства щодо форми пра-
вочину (дії), яка є підставою (юридичним 
фактом) припинення правовідношення, 
сторони повинні звернутися до нотаріуса. 
Таким чином, припинення правовідно-
шення є симбіозом юрисдикційного та не-
юрисдикційого провадження у нотаріаль-
ному процесі.
Припинення правовідношення може 

застосовуватися як превентивний засіб 
охорони майнових та немайнових прав 
суб’єктів сімейних відносин. Так, згідно 
зі ст. 189 СК України батьки мають право 
укласти договір про оплату аліментів на 
дитину, у якому визначити розмір та стро-
ки виплати. Умови договору не можуть 
порушувати права дитини, встановлені Сі-
мейним кодексом України. Договір укла-
дається у письмовій формі та нотаріально 
посвідчується. 
Водночас, майнові права та інтереси ди-

тини можуть бути захищені шляхом при-
пинення права на аліменти на дитину у 
зв’язку із набуттям права власності на не-
рухоме майно. Згідно зі ст. 190 СК Украї-
ни той з батьків, з ким проживає дитина, і 
той із батьків, хто проживає окремо від неї, 
з дозволу органу опіки та піклування, мо-
жуть укласти договір про припинення пра-
ва на аліменти для дитини у зв’язку із пере-
дачею права власності на нерухоме майно 
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(житловий будинок, квартиру, земельну 
ділянку тощо). Такий договір нотаріально 
посвідчується. Якщо дитина досягла чотир-
надцяти років, вона бере участь в укладен-
ні цього договору. Укладення договору не 
звільняє того з батьків, хто проживає окре-
мо, від обов’язку брати участь у додаткових 
витратах на дитину.
Отже, припинення обов’язку виплачу-

вати аліменти на підставі нотаріально по-
свідченого договору є правоохоронним 
засобом захисту від можливого порушен-
ня зобов’язання – утримання дитини. Вод-
ночас за позовом відчужувача нерухомого 
майна коментований договір може бути 
розірваний у разі невиконання тим з бать-
ків, з ким проживає дитина, обов’язку по її 
утриманню.
Аналіз цього положення дає змогу ді-

йти до висновку, що розірвання договору 
можливе лише у судовому порядку. Але це 
суперечить засаді свободи договору. Сто-
рони договору можуть його за взаємною 
згодою припинити шляхом розірвання. Ця 
теза підтверджується положенням ст. 653 
ЦК України, згідно з якою у разі розірван-
ня договору зобов’язання сторін припиня-
ються з моменту досягнення домовленості 
про розірвання договору, якщо інше не 
встановлено договором. Сторони не мають 
права вимагати повернення того, що було 
виконане, виконане ними за зобов’язанням 
до моменту зміни або розірвання договору, 
якщо інше не встановлено договором або 
законом. Таким чином, Цивільний кодекс 
України допускає можливість припинення 
відносин у примусовому (судовому) поряд-
ку та в добровільному, шляхом розірвання 
договору. Однак сторони не мають права 
вимагати повернення того, що було вико-
нане ними за зобов’язанням до моменту ро-
зірвання договору, якщо інше не встанов-
лено договором або законом.
Сімейний кодекс України не перед-

бачає правових наслідків розірвання до-
говору про припинення права на алімен-
ти на дитину у зв’язку з набуттям права 
власності на нерухоме майно. В непрямій 
формі це підтверджує актуальність при-
пинення відносин внаслідок розірвання 
договору в добровільному порядку і на-

стання правових наслідків, передбачених 
сторонами в договорі або законом при 
його розірванні. 
Припинення правовідношення в сімей-

ному праві може застосовуватися як при 
порушенні права, так і у випадку загрози 
його порушення. Оскільки зміст сімейних 
правовідносин визначають майнові та не-
майнові права, то охорона шляхом припи-
нення правовідношення може мати місце 
щодо як перших, так і других.

Так, батьки шляхом укладення договору 
можуть визначити умови виховання, прожи-
вання дітей. Зокрема, на думку І. В. Жилін-
кової, у договорі подружжя про виховання 
дитини повинні бути відображені такі мо-
менти:

1) з ким з батьків проживатиме дитина 
(діти);

2)  яку участь у забезпеченні умов їх-
нього життя братиме той з батьків, який 
буде проживати окремо;

3) умови здійснення тим із батьків, хто 
проживає окремо, його права на особисте 
виховання дитини1.
На думку О. В. Михальнюк, можливість 

урегулювання на договірних засадах не 
тільки майнових, а й немайнових відносин 
у сімейній сфері цілком узгоджується з по-
ложенням ст. 9 СК України, яка сформульо-
вана як загальна та передбачає можливість 
упорядкування будь – яких сімейних (ро-
динних) відносин без їх поділу на майнові 
та немайнові2.
Позиція названої авторки цілком узго-

джується з положеннями ст. 151 СК Украї-
ни, згідно з якою батьки мають переважне 
право перед іншими особами на особисте 
виховання дитини. Батьки мають право 
залучати до виховання дитини інших осіб, 
передавати їх на виховання фізичним та 
юридичним особам. Батьки мають право 
обирати форми та методи виховання, крім 
тих, які суперечать закону, моральним за-
садам суспільства.

1 Жилинкова И. В. Расторжение брака / И. В. Жи-
линкова – К.: Ксилон, 2007. – С. 43.
2 Михальнюк О. В. Договірне регулювання особис-
тих немайнових відносин у сімейній сфері / О. В. Ми-
хальнюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. 
– 2014. – № 1. – С. 88.
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Згідно з ч. 1 ст. 154 СК України батьки 
мають право на самозахист своєї дитини, 
повнолітньої дочки та сина. У рамках са-
мозахисту батьки можуть досягти домовле-
ності між собою щодо припинення певних 
відносин, враховуючи інтереси дитини. 
Це може бути пов’язане з хворобливим 
станом членів родини або дітей, якщо таке 
спілкування негативно впливає на перебіг 
хвороби.
Широкі можливості застосування тако-

го способу захисту як припинення право-
відношення в сімейно-шлюбних відноси-
нах, які базуються на шлюбному договорі. 
Останній регулює широкий спектр майно-
вих відносин подружжя. Наслідком неви-
конання умов шлюбного договору мають 
бути негативні наслідки. Серед них при-
пинення правовідношення, яке виникло 
на підставі шлюбного договору, шляхом 
його розірвання. Шлюбний договір, по-
свідчений нотаріально, повинен викону-
вати не лише регулятивну функцію, але 
й охоронну. На розширення меж застосу-
вання шлюбного договору звертає увагу 
-А. В. Липець, зазначаючи, що на сьогод-
ні в Україні шлюбний договір по суті не 
є договором, він є чимось на зразок запо-
віту: обидва правочини можуть визначати 
лише правовий режим майна, яке перехо-
дить у власність до одного чи іншого чле-
на сім’ї після настання певного юридично 
факту, у заповіті після смерті заповідача, 
а в шлюбному договорі – після розлучен-
ня. Законодавець дозволяє врегулювати 
договором майнові питання подружжя й 
у шлюбі, але, як свідчить практика, біль-
шість подружніх пар не потребує чіткого 
виокремлення своєї частки майна із спіль-
ного майна подружжя під час подружньо-
го життя. Зазвичай, така необхідність по-
стає після розірвання шлюбу. Ті питання, 
які регулюють сферу саме подружнього 
життя (побутові, щодо виховання дітей, 
розподілу сімейного бюджету тощо), укра-
їнський законодавець включати до шлюб-
ного договору не дозволяє. А отже, уклада-
ють шлюбний контракт на сьогодні лише 
невпевнені у тривалості шлюбу пари. Для 
того, щоб уникнути такої проблеми, зако-
нодавець має перетворити договір на ви-

падок розлучення, яким сьогодні є шлюб-
ний договір, на справжній «шлюбний 
договір»3.
Не погоджуючись повністю з наведени-

ми тезами щодо суті шлюбного договору, 
слід відзначити, що правовідношення, яке 
виникає на підставі договору, повинно охо-
плювати всі аспекти відносин подружжя.
У такому випадку договір виконує регу-

лятивну функцію і є підставою виникнення 
правовідношення, змістом якого є права 
та обов’язки суб’єктів сімейних відносин. 
Однак у разі порушення зобов’язань, пе-
редбачених договором до винної сторони 
можуть бути застосовані міри відповідаль-
ності в порядку передбаченому законодав-
ством. Серед способів охорони і захисту 
сімейних прав та інтересів, є припинення 
правовідношення в цілому або окремих 
його позицій. Тому одним із способів за-
хисту сімейних прав буде розірвання дого-
вірних відносин і відповідно припинення 
правовідношення.
Правовідношення може виникати на 

підставі інших, ніж договір, юридичних 
фактів. Але це не означає, що воно не може 
бути припинено на основі вільного волеви-
явлення сторін, а також як спосіб захисту. 
Важливе значення для сімейних правовід-
носин має факт їх реєстрації. У випадках, 
передбачених законодавством, наявність 
чи відсутність правовідношення в сімейно-
му праві підтверджується фактом держав-
ної реєстрації. Так, факт народження дити-
ни і походження її від конкретних батьків 
посвідчується свідоцтвом про народження. 
Згідно з ст. 133 СК України, якщо ди-

тина народилася у подружжя, дружина за-
писується матір’ю, а чоловік – батьком ди-
тини. Такий запис свідчить про наявність 
правовідношення між батьками та дітьми. 
Водночас, згідно зі ст. 134 СК України на 
підставі заяви жінки та чоловіка, які не пе-
ребувають у шлюбі між собою або рішення 
суду, орган державної реєстрації актів ци-
вільного стану вносить відповідні зміни до 
актового запису про народження, складе-
ного органами державної реєстрації актів 

3 Липець А. В. Врегулювання шлюбних та подібних 
відносин законом та договором: Дис. ... канд. юрид. 
наук / А.В. Липець – К., 2009. – С. 222.
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цивільного стану України та видає нове сві-
доцтво про народження.
Видача нового свідоцтва про народжен-

ня дитини свідчить про анулювання попе-
реднього запису і, відповідно, припинення 
родинних відносин. Сімейний кодекс Укра-
їни встановлює, що зміни до запису можуть 
вноситись за заявою зазначених вище осіб. 
У сімейно-правовому аспекті таку спіль-

ну заяву слід трактувати як домовленість 
(правочин). Це підтверджується змістом             
ч. 3 ст. 126 СК України, відповідно до якої 
, якщо заява про визнання батьківства не 
може бути подана особисто, вона може бути 
надіслана поштою за умови її нотаріального 
посвідчення. Отже, на стадії нотаріального 
посвідчення нотаріус повинен перевірити 
дотримання законності при вчиненні таких 
дій з метою недопущення порушення прав 
та інтересів сторін.

SUMMARY 
In this article Cessation of legal relations as one 

of the means of family rights and interests protection 
and defense in notarial practice peculiarities of its 
realisation and possibilities of its use in notarial 
practice is researched. Author comes to a conclusion  
that cessation of legal relations in family law can be 
used as well when the violation takes place as when 
there is a possibility of its violation and is a symbiosis 
of jurisdictional and not jurisdictional procedure 
in notarial process. Specifi c characteristic of family 
legal relations cessation is another then agreement 
legal ground of its accural. The fact of registration 
is important for family legal relations. Author pays 
attention to that fact that mentioned above doesn’t 
mean that cessation of family legal relations which 
occurred on the fact of state registration  cant 
be cessated on the ground of the free will of its 
participants, and that is also a mean of defense.

АНОТАЦІЯ 
У статті «Припинення правовідношення 

як один із способів охорони і захисту сімейних 
прав та інтересів у нотаріальній практиці» 
досліджуються особливості цього способу та 
можливості застосування його у нотаріальній 
практиці. Автор робить висновок, що при-
пинення правовідношення в сімейному праві 
може застосовуватися як при порушенні пра-
ва, так і у випадку загрози його порушення і 
є симбіозом юрисдикційного та неюрисдикцій-
ного провадження у нотаріальному процесі. 
Специфікою припинення сімейних правовідно-
син є також і інший, ніж договір, юридичний 
факт їх виникнення. Важливе значення для 
сімейних правовідносин має факт їх реєстра-
ції. Однак це не означає, зазначає автор, що 
припинення сімейного правовідношення, яке 
виникло на підставі державної реєстрації, не 
може бути припинено на основі вільного воле-
виявлення сторін, а також як спосіб захисту.
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Невід’ємним елементом ринкових від-
носин є правочин – найпоширеніший юри-
дичний факт, з яким закон пов’язує ви-
никнення, зміну та припинення цивільних 
правовідносин. Спори, які виникають з 
приводу визнання правочинів недійсними, 
є дуже поширеними в судовій практиці. Це 
пояснюється фундаментальністю категорії 
правочину, його роллю в цивільному оборо-
ті та механізмі правого регулювання [1, 171].    
У ст.16 Цивільного кодексу України (далі 
ЦК України) визначено перелік основних 
способів захисту прав та законних інтер-
есів, серед яких є визнання правочину не-
дійсним. Водночас, належний захист прав 
та законних інтересів учасників цивільних 
правовідносин має включати в себе різно-
манітні способи захисту. Способи захисту 
цивільних прав та інтересів, закріплених у 
ст. 16 ЦК України, не є вичерпними і мо-
жуть бути доповненими іншими способами, 
передбаченими в договорі чи законі. Так, 
конвалідація правочину є важливим спосо-
бом відновлення порушених,оспорюваних 
чи невизнаних прав та законних інтересів.
Термін «конвалідація» означає надання 

нікчемному правочину юридичної сили з 
моменту його укладення [3].

Питання захисту прав суб’єктів цивіль-
них правовідносин при визнанні правочи-
нів недійсними завжди були важливими для 
дослідників проблем цивільного права. Слід 
відмітити вагомий внесок у такі досліджен-
ня внесенийМ.І Брагінським, В.П. Гриба-
новим, А.В. Кострубою, І.В. Спасибо-Фатє-
євою, Д.О. Тузовим та ін.
Відповідно до ч. 2 ст. 215 ЦК України 

нікчемним правочином є правочин, недій-
сність якого встановлена законом. Серед ні-
кчемних правочинів вирізняють правочини 
з дефектами в суб’єктному складі, правочи-
ни з пороками змісту, правочини з дефек-
тами форми. У випадках, визначених у за-
коні, правочин може бути визнаний судом 
дійсним.
У юридичній літературі існує вчення 

щодо порочності юридичних актів, відпо-
відно до якого нікчемний правочин ні при 
яких умовах не може набути юридичної 
сили [2, с. 152 ].
Однак вже в часи Стародавнього Рим-

ського права були відомі певні виключен-
ня з даного правила, які не узгоджувались 
з ідеєю нікчемності в чистому вигляді. 
Так, якщо покупець, укладаючи договір, 
знав про те, що річ, яка є предметом дого-
вору купівлі-продажу, є краденою, даний 
договір визнавався нікчемним, навіть за 
умови, що продавець не знав про даний 
факт. Однак, якщо добросовісний прода-
вець уже провів виконання (передав по-
купцю річ), угода визнавалась такою, що 
породжує юридичні наслідки, і у покупця 

Рассмотрена актуальная правовая про-
блема признания сделок действительными в 
Украине.

Ключові слова: угода, конвалідація, нікчемність, 
способи судового захисту.
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виникало зобов’язання сплатити [3, с.160].
Інститут конвалідації був закріплений у 

ч.2ст. 47 ЦК УРСР 1963 року, відповідного 
до якого угоду, яка підлягала нотаріальному 
посвідченню, визнавали дійсною в судовому 
порядку, якщо відбулось повне або часткове 
виконання договору, а одна зі сторін ухи-
лялась від її нотаріального посвідчення[4]. 
Таким чином, був закріплений механізм 
надання юридичної сили нікчемному пра-
вочину з дефектами форми, а саме недодер-
жання нотаріальної форми.
У сучасному цивільному законодавстві 

України також передбачена процедура 
конвалідації нікчемних правочинів у су-
довому порядку. На відміну від ЦК УРСР 
1963 року, в ЦК України 2003 року закрі-
плено можливість конвалідації нікчемних 
правочинів з дефектами форми, змісту, 
суб’єктного складу.
Серед правочинів з дефектами форми 

вирізняють правочини, укладені з недотри-
манням вимог щодо простої письмової фор-
ми, правочини, укладені з недотриманням 
вимог щодо нотаріальної форми. Відповід-
но до ч.1 ст. 218 ЦК України недодержан-
ня сторонами письмової форми правочину, 
яка встановлена законом, не має наслідком 
його недійсність, крім випадків, встановле-
них законом. Для деяких видів правочинів 
спеціальним законом може передбачатись 
недійсність у випадку недодержання щодо 
них простої письмової форми. Наприклад, 
згідно із ст. 546 ЦК України, правочин щодо 
забезпечення виконання зобов’язання (не-
устойка, порука, застава та ін.), вчинений із 
недодержанням письмової форми, є нікчем-
ним. Якщо правочин, для якого законом 
встановлена його недійсність у разі недо-
держання вимоги щодо письмової форми, 
укладений усно і одна зі сторін вчинила дію, 
а друга сторона підтвердила її вчинення, зо-
крема шляхом прийняття виконання, такий 
правочин у разі спору може бути визнаний 
судом дійсним [5, с. 145].
Як зазначає А.В. Коструба, правочини з 

дефектами форми можуть бути конвалідова-
ні судом або іншими учасниками цивільних 
правовідносин, що може відбуватись авто-
матично за допомогою мовчазної згоди ін-
ших учасників цивільно-правових відносин, 

зокрема наданням кореспондуючих відо-
мостей, які слугують підтвердження існу-
вання правочину[1,с. 172].
Відповідно до ч.1 ст. 219, ч.1.ст. 220 ЦК 

України у разі недодержання вимоги зако-
ну про нотаріальне посвідчення односто-
роннього правочин або багатостороннього 
правочину(договору), такий правочин є 
нікчемним. У чинному законодавстві міс-
титься перелік правочинів, які підлягають 
обов’язковому нотаріальному посвідченню. 
Водночас, дуже поширеним є ухилення од-
нієї зі сторін від нотаріального посвідчення 
правочину. Недодержання вимог закону 
не породжують ті права та обов’язки, яких 
бажали сторони. На підставі ч.2 ст. 220 ЦК 
України суд може надати юридичної сили 
нікчемномудоговору за певних умов, зокре-
ма сторони домовились щодо усіх істотних 
умов договору; домовленість підтверджу-
ється письмовими доказами; відбулося по-
вне або часткове виконання договору; одна 
зі сторін ухилилась від його нотаріального 
посвідчення. Сторона, яка прийняла вико-
нання договору, але не бажає «узаконити» 
цей факт шляхом належного оформлення 
договору, вчиняє недобросовісно і не може 
посилатись на незавершеність свого волеви-
явлення [3, с. 164].
Конвалідація одностороннього правочи-

ну судом можлива, якщо правочин відпові-
дає справжній волі особи, яка його вчинила, 
а нотаріальному посвідченню правочину пе-
решкоджала обставина, яка не залежала від 
її волі.
Суди повинні перевіряти, чи підлягав 

правочин нотаріальному посвідченню, чому 
він не був нотаріально посвідчений, чи дій-
сно ухилялася сторона від його посвідчення 
і чи немає підстав для визнання правочину 
нікчемним (невідповідність умовам законо-
давства). У кожному конкретному випадку 
суддям необхідно встановлювати, який пра-
вочин вчинено та яка форма передбачена 
саме для цього правочину законом, що діяв 
на момент вчинення [6].
Положення ч.2 ст. 220 ЦК України не за-

стосовуються щодо правочинів, які підляга-
ють і нотаріальному посвідченню, і держав-
ній реєстрації, оскільки момент вчинення 
таких правочинів відповідно до ст. 210 та ст. 
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640 ЦК України пов’язується з державною 
реєстрацією, тому вони не є укладеними і не 
створюють прав та обов’язків для сторін [7].
Варто зазначити, що правочини з де-

фектами в суб’єктному складі також можуть 
бути визнані дійсними. Правочини, вчинені 
суб’єктами, які не мають достатнього обсягу 
дієздатності, можуть бути згодом схвалені 
батьками, опікунами чи піклувальниками в 
порядку, встановленому в ст. 221 ЦК Укра-
їни. Наступне схвалення надає юридичної 
сили правочину. Схвалення може бути ак-
тивним і пасивним. Правочин вважається 
схваленим, якщо вказані особи протягом 
місяця не заявили претензії іншій стороні. 
Водночас, є деякі види нікчемних пра-

вочинів з дефектами в суб’єктному складі, 
які можуть бути визнані дійсними виключ-
но судом. До таких правочинів відносяться 
правочини, вчинені малолітньою особою за 
межами її цивільної дієздатності, якщо буде 
встановлено, що він вчинений на користь 
малолітньої особи (ст. 221 ЦК України), пра-
вочини, вчинені без дозволу органу опіки 
та піклування, якщо буде встановлено, що 
вони відповідають інтересам фізичної особи, 
над якою встановлена опіка або піклування 
(ст. 224 ЦК України), правочини, вчинені 
недієздатною фізичною особою, якщо буде 
встановлено, що він вчинений на користь 
недієздатної фізичної особи(ст. 226 ЦК 
України) а також інші правочини,вчинені 
суб’єктами, які не мають достатнього обся-
гу дієздатності, в разі відсутності схвалення 
батьків чи осіб, які їх заміщують. 
Певні правочини можуть укладатися за 

наявністю відповідного дозволу органів опі-
ки та піклування. Відповідно до ст. 71 ЦК 
України опікун не має права без дозволу 
органу опіки та піклування відмовитись від 
майнових прав підопічного; видавати пись-
мові зобов’язання від імені підопічного; 
укладати договори, які підлягають нотарі-
альному посвідченню та державній реєстра-
ції, у тому числі договори щодо поділу або 
обміну житлового будинку, квартири; укла-
дати договори щодо іншого цінного майна. 
Піклувальник має право давати згоду на 
вчинення таких правочинів лише з дозво-
лу органів опіки та піклування. Правочини, 
вчинені з порушенням вказаних вимог, є 

нікчемними. Однак дані правочини згодом 
можуть бути визнані судом дійсними, якщо 
вони відповідають інтересам особи, над 
якою встановлено опіку або піклування, або 
правочин вчинений з метою запобігти погір-
шення майнового стану такої особи [8, с. 11].
Необхідними умовами для конвалідації 

правочинів, вчинених без відповідного до-
зволу, є звернення заінтересованої особи до 
суду з вимогою визнати правочин дійсним; 
відповідність правочину інтересам фізичної 
особи, над якою встановлено опіку чи піклу-
вання; рішення суду про визнання правочи-
ну дійсним [5, с. 148].
Цікавим є досвід правового регулюван-

ня визнання правочинів дійсними за ци-
вільним законодавством Російської Федера-
ції. У рамках реалізації Концепції розвитку 
цивільного законодавства були прийняті 
зміни до Цивільного кодексу Російської Фе-
дерації, у відповідності з якими обмежено 
право сторони оскаржувати угоду, зокрема, 
в наступних випадках:

- сторона знала або повинна була знати 
про наявність підстав для оскарження угоди 
і при цьому своєю поведінкою демонстру-
вала намір зберегти чинність цієї угоди, а 
потім спробувала оскаржити угоду саме за 
цією підставою (абз. 4 п. 2 ст. 166 ЦК РФ);

- поведінка сторони після укладення уго-
ди давало підставу покладатися на дійсність 
угоди, а згодом ця сторона заявила, що уго-
да недійсна (п. 5 ст. 166 ЦК РФ) [9].
У даному випадку російський законода-

вець слідує англійській практиці, у якій вже 
кілька століть успішно застосовується док-
трина Estoppel. Доктрина Estopell широко 
розповсюджена в міжнародному праві і зна-
йшла своє закріплення у Віденській конвен-
ції про право міжнародних договорів в 1969 
році. Суть цієї доктрини полягає в тому, 
що сторона угоди, яка прийняла від іншої 
сторони повне або часткове виконання або 
іншим чином підтвердила дію угоди, не 
вправі вимагати визнання її недійсною [10, 
с. 212]. Таким чином, сторона зобов’язання 
в результаті своїх власних дій, спрямованих 
на виконання договору, не може вимагати 
захисту свого права всупереч інтересам ін-
шої стороні, яка має право покладатися на 
такі дії і діяти згідно з ними [11].За даних 
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обставин вимоги даної сторони правочину є 
недобросовісними.
Це правило спрямоване на захист добро-

совісної сторони, яка поклалась на завірення 
або поведінку контрагента і діяла з наміром 
виконати її. Крім цього, дані положення є 
прикладом зцілення (конвалідації) оспорю-
ваних угод, коли наступне схвалення право-
чину стороною усуває її недійсність [11].
У матеріально-правовому аспекті дія 

правила Estopell проявляється в тому, що 
сторона, яка не оскаржила оспорюваний 
правочин шляхом пред’явлення позову, у 
тому числі зустрічного, втрачає право на 
заперечення, мотивовані його недійсніс-
тю. У свою чергу, виконання оспорювано-
го правочину стороною, яка оскаржує дану 
угоду, в судовій практиці в залежності від 
обставин, як правило, розглядається або 
як доказ відсутності дефекту волі сторони, 
що вважає себе потерпілою при здійсненні 
угоди. У процесуально-правовому аспекті 
дія правила Estopell реалізовано у забороні 
(за загальним правилом) посилатися в судах 
вищих інстанцій на обставини, які визнані 
сторонами, а також на обставини, про які не 
заявлялося в суді першої інстанції [10].
Вбачається, що даний підхід у регулю-

ванні договірних відносин є об’єктивно 
необхідним в українському законодавстві, 
так як сприяє стабільності цивільних пра-
вовідносин. Визнання в судовому порядку 
нікчемного правочину дійсним розгляда-
ється як виняток, а тому може відбуватися 
лише у випадках, встановлених законом 
[12, с.113]. Внаслідок цього суди мають су-
перечливу практику з визнання правочи-
нів дійсними.
Так, 01.08.2010 року між ТОВ «Майра» 

(продавець) та ТОВ «Виробничо-кондитер-
ська група «Лісова казка» (покупець) укла-
дено договір купівлі-продажу, відповідно до 
умов якого продавець передає у власність 
покупцю, а останній приймає та своєчасно 
сплачує товар – цукор-пісок виробництва 
України, у строки та на умовах, встанов-
лених даним договором. Своєчасної опла-
ти отриманого товару від покупця не було 
отримано.
Продавець звернувся до суду з вимогою 

про стягнення заборгованості за поставле-

ний товар, але незабаром змінив свої позо-
вні вимоги, попросивши визнати договір ку-
півлі-продажу недійсним. Змінену вимогу він 
аргументував тим, що договір не спрямова-
ний на реальне настання правових наслідків, 
оскільки покупець не мав на меті отримання 
прибутку і спірний договір суперечить інтер-
есам держави і суспільства. Покупець, у свою 
чергу, заявив зустрічний позов відносно ви-
знання договору купівлі-продажу дійсним, 
оскільки угода повністю відповідала вимогам 
чинного законодавства.Рішенням господар-
ського суду Харківської області 20.06.2011 
року в позові ТОВ «Майра» до ТОВ «Вироб-
ничо-кондитерська група «Лісова казка» від-
мовлено повністю, задоволено зустрічний 
позов повністю (визнано дійсним договір 
купівлі-продажу).
У липні 2011 року державна податкова 

інспекція у Червонозаводському районі 
м. Харкова звернулась до апеляційного гос-
подарського суду з апеляційною скаргою на 
рішення господарського суду Харківської 
області від 20.06.2011 року, обґрунтовуючи 
свою позицію тим, що укладені між позивачем 
та відповідачами, не спричиняють реального 
настання правових наслідків та є нікчемними, 
оскільки зазначені договори укладені з пору-
шенням вимог ч. 1 ст. 203, ст. 215, п. 1 ст. 216, 
ст. 228 ЦКУкраїни в частині недодержання 
вимог зазначених статей у момент вчинення 
правочинів по реалізації товарів за період з 
01.10.2010 року по 31.12.2010 року.Рішен-
ням Харківського апеляційного господар-
ського суду від 30.08.2011 року рішення 
місцевого господарського суду в частині за-
доволення зустрічного позову скасовано та в 
цій частині прийнято нове рішення, яким в 
задоволенні зустрічного позову відмовлено. 
Суд апеляційної інстанції виходив з того, що 
правочини можуть визнаватися дійсними ви-
ключно з підстав, визначених ч. 2 ст. 219 і ч. 2 
ст. 220 ЦК України, а вимоги про визнання 
дійсними правочинів з інших підстав задо-
воленню не підлягають з огляду на невідпо-
відність таких вимог установленим способам 
захисту прав та законних інтересів. Колегія 
суддів Вищого господарського суду України 
визнала, що рішення апеляційного госпо-
дарського суду відповідає вимогам закону, а 
тому підстав для її зміни чи скасування не 
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вбачається. [13].
Як зазналося раніше, перелік способів 

судового захисту прав та законних інтересів 
не є вичерпним. Водночас, має місце нероз-
робленість конвалідації правочину як спосо-
бу захисту. Вочевидь, існує нагальна потре-
ба у розробці та закріпленні у законодавстві 
гнучкого механізму захисту добросовісних 
учасників договірних відносин шляхом ви-
знання правочину дійсним за умови, якщо 
сторони домовились з усіх істотних умов до-
говору; провели часткове чи повне виконан-
ня або прийняли виконання договору або 
іншим чином підтвердили дійсність право-
чину.
Слід зазначити, що конвалідація право-

чину допускається виключно, якщо не буде 
встановлено будь-яких вад правочину; це не 
потягне порушення прав, свобод та інтере-
сів інших осіб; особа, яка звертається до суду 
за захистом, у такий спосіб не зловживає 
правами і діє у межах здійснення цивільних 
прав (ст. 13 ЦК України) [14].
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SUMMARY 
The paper focuses on the legal issue of 

convalidation of valid legal deals in Ukraine.

АНОТАЦІЯ 
Розглянута актуальна правова проблема 

визнання угод дійсними в Україні.
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ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ 
ÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ 

В период расцвета промышленной рево-
люции бытовало представление об окружаю-
щей нас природе как о неисчерпаемом источ-
нике ресурсов. Но уже в первой половине XX 
века представления о природе, об окружаю-
щей природной среде претерпели существен-
ные изменения. Произошел переход от вос-
приятия природы как чего-то бесконечного к 
пониманию ограниченности природных ре-
сурсов. Заметную роль в этом сыграли участ-
ники Римского клуба.
Происшедшие изменения в восприятии 

человеком окружающей среды привели, на-
ряду со специализацией отраслей промыш-
ленности, науки, экономистов, к появлению 
экологических сообществ, без деятельности 
которых стало немыслимо дальнейшее разви-
тие экономики. Экологи постоянно проводят 
мониторинг сырья, то есть ресурсов природ-
ной среды, зарабатывая на этом капитал.
Однако, следует отметить, что многие 

экономисты, лауреаты Нобелевской премии 

Я.Тинберген, Р.Хютинг, В.Леонтьев (автор 
известной экономической модели развития 
имперской России, в составе которой пре-
бывала Украина), Д. Форд [1] и др. посто-
янно сигнализировали обществу о том, что 
послевоенное экономическое развитие (по-
сле Второй мировой войны) сопровождает-
ся беспрецедентным разрушением наиболее 
фундаментального и ограниченного кредита 
для человечества, называемого окружающей 
природной средой. Ученые показывали, что 
от последствий такого разрушения природ-
ной среды страдает большинство населения 
планеты. При этом подчеркивалось, что су-
ществующее состояние разрушения приведет 
к сильнейшему экологическому потрясению 
биосферы и гибели всего человечества.
Развитые страны с рыночными системами 

хозяйства для обеспечения своего экономиче-
ского роста еще в конце XVIII – начале XIX 
века и в последующих периодах на своих тер-
риториях разрушили естественную природу: 
на территории США сохранилось 5% ненару-
шенных хозяйственной деятельностью площа-
дей, а в Европе – всего 4%, и то за счет неудобных 
земель скандинавских стран и Исландии [2].
Сейчас эти развитые страны сохраняют 

природные системы за счет других террито-
рий путем использования их ресурсов, вло-
жения капиталов, переноса загрязняющих 
производств, использования территорий для 
захоронения отходов. Таким образом, осу-
ществляется вывоз капитала в слаборазвитые 
страны и получение сверхприбылей сверх-
державами.

Розкривається зв’язок економічного роз-
витку з руйнуванням найбільш фундамен-
тального і обмеженого кредиту для людства, 
званого навколишнього природного середовища. 
Пропонується нова філософія оптимізації 
економічного розвитку та екологічної безпеки 
суспільства розвиток некомерційної господар-
ської діяльності.

Ключевые слова: экономическое развитие, эколо-
гическая безопасность, новая философия экономиче-
ского развития, негосударственные некоммерческие 
организации, хозяйственное законодательство.
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Процесс становления развитых рыночных 
систем начинался с создания капитала за счет 
ограбления колоний, большая часть которых 
существовала на уровне физиологического 
прожиточного уровня. Начиная со второй по-
ловины XIX века этот капитал вкладывался в 
ограбление и разрушение природной среды 
с широким применением созданных к тому 
времени машин, использующих энергию ис-
копаемого топлива. В начале XX века быстро 
развивающийся процесс массового производ-
ства, к середине столетия создал мощную за-
грязняющую индустрию.
В условиях кажущегося изобилия при-

родных ресурсов рыночная экономика неиз-
бежно приводит к максимальной скорости их 
потребления.
В начале XXI века, в наше время все от-

крытия, новые технологии и технические 
усовершенствования оцениваются с позиции 
того, насколько они эффективны в экономи-
ческом отношении. Конечной целью госу-
дарств остается экономический рост, плодами 
которого пользуются лишь 15% населения 
планеты. Этот процесс приобрел такую ско-
рость, что стал ощущаться на протяжении 
жизни менее одного поколения людей, а соз-
данные системы мониторинга окружающей 
природной среды показали, что он приобрел 
глобальные масштабы [2].
Альтернатива этому процессу – отказ от 

рыночной экономики и переход к централи-
зованно управляемым системам хозяйства, 
которые должны привести к сокращению 
скорости разрушения природы. Вместе с 
тем, централизованно управляемая система, 
возникшая в начале XX века на 1/6 части 
суши, также провозгласила основной целью 
экономический рост на базе индустриали-
зации. Был выдвинут лозунг ДИП (догнать 
и перегнать) развитые капиталистические 
страны по объему производства. Для реше-
ния этой задачи, как и в рыночных системах, 
в первую очередь было ограблено крестьян-
ство для получения первоначального капи-
тала, которое удерживалось в коллективных 
хозяйствах на уровне прожиточного мини-
мума без каких-либо политических прав и 
свобод, а также заключенные, существование 
которых находилось на уровне физиологиче-
ского минимума.

В результате, в этой системе также была 
создана разрушающая и загрязняющая инду-
стрия, деформированная в сторону развития 
нефтегазового промысла, горнодобывающей 
промышленности и военно-промышленного 
комплекса.
Следует отметить, что такая централизо-

ванная экономическая система имела более 
высокий уровень затрат на разнообразные 
контрольные функции, а также милитариза-
цию, в окружении стран, развивающихся на 
основе конкуренции, она потеряла конкурен-
тоспособность и была вытеснена. Относитель-
но продолжительное существование центра-
лизованно управляемой системы возможно 
только в полной изоляции от внешнего мира. 
В реальных условиях после Второй мировой 
войны, когда был обеспечен мирный период, 
основанный на ядерном паритете, конкурент-
ное взаимодействие между двумя системами 
было очень активным, но централизованная 
система сдавала свои позиции. Чтобы прод-
лить существование, она стала истощать свои 
природные ресурсы с большей скоростью, 
чем рыночная система, в то же время поддер-
живая на минимальном уровне жизнь насе-
ления и военно-промышленный комплекс за 
счет продажи ресурсов на мировом рынке.
Новые возможности экономического раз-

вития на иной философской основе откры-
ваются в Украине в переходной период к 
рыночной экономике, в связи с принятием 
основополагающих правовых актов в сфере 
экономики. В частности, в Хозяйственном 
кодексе содержится понятие некоммерче-
ской хозяйственной деятельности (это хозяй-
ственная деятельность, осуществляемая без 
цели получения прибыли), а также специаль-
ная глава (глава 5), регламентирующая не-
коммерческую хозяйственную деятельность. 
Такая деятельность противопоставляется 
предпринимательской (ориентированной 
прежде всего, на получение прибыли) и осу-
ществляется субъектами хозяйствования пре-
имущественно негосударственного сектора. 
В рамках государственного или коммуналь-
ного секторов экономики некоммерческая 
хозяйственная деятельность рассматривается 
как единственно возможная лишь в отраслях 
(видах деятельности), в которых запрещается 
предпринимательство. Такого рода запреты 
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устанавливаются, как известно, на основании 
закона либо решения соответствующего орга-
на государственной власти или органа мест-
ного самоуправления. 
В настоящее время, в связи с резким воз-

растанием масштабов отрицательных техно-
генных последствий развития экономики все 
чаще говорится о стремительно приближаю-
щейся экологической катастрофе планетар-
ного масштаба. Как совместить исключающие 
друг друга цели: 1) обеспечить экономическое 
развитие и 2) избежать техногенной катастро-
фы, являющейся неминуемой при нынеш-
них темпах лавинообразного роста произ-
водства со всеми его жуткими последствиями 
для окружающей среды. Для ответа на этот 
вопрос следует, прежде всего, отметить, что 
речь должна идти о разумном развитии эко-
номики. Разумное экономическое развитие 
мы противопоставляем безудержной пого-
не за сверхприбылями, вызываемой, в свою 
очередь, потребительской идеологией. По-
следняя обусловливается, во многом, извра-
щенными материальными потребностями, 
греховной природой человека, осуждаемыми 
Библией «похотью очей», «похотью плоти» и 
«гордостью человеческой». Таким образом, 
перспектива выживания человечества связа-
на с переориентированием людей с идеоло-
гии потребления на идеологию выживания, в 
рамках которой человек утверждается не как 
потребитель все новых материальных благ, а, 
прежде всего, как потребитель и одновремен-
но производитель нематериальных, духов-
ных ценностей. Иными словами, главными 
должны стать духовные, а не материальные 
ценности. 
Организационно-правовыми формами ду-

ховного производства (главная уставная цель) 
и, одновременно, производства тех или иных 
работ, товаров и услуг, прибыль от реализа-
ции которых направляется на достижение 
главной уставной цели, должны стать обще-
ственные объединения, ассоциации и другие 
виды негосударственных некоммерческих 
организаций, известных на Западе как не-
правительственные (англ. Non-governmental 
organization, сокращенно NGO). Такого рода 
организации, как известно, охватывают прак-
тически все области жизни человека – эко-
номику, политику, науку, культуру, образо-

вание. Эффективность разветвленной сети 
молодежных, профессиональных, детских, 
женских, ветеранских, религиозных и других 
организаций, пенсионных, благотворитель-
ных фондов, фондов культуры, науки, негосу-
дарственных образовательных учреждений в 
жизнедеятельности общества проявляется в 
следующем. Во-первых, они, создавая основу 
гражданского общества, направляют энер-
гию граждан на творческую деятельность. 
Это снижает социальную напряженность в 
обществе. Развитость (в количественном и 
качественном смыслах) гражданского обще-
ства является решающим стабилизирующим 
фактором, гарантом демократического пути 
развития государства. Во-вторых, важность 
развития некоммерческой хозяйственной 
деятельности заключается в том, что, будучи 
направленной даже на производственные 
цели, она не преследует задач максимизации 
прибыли «ради самой прибыли». Главным 
является достижение уставных целей неком-
мерческой организации. А такого рода цели 
состоят, прежде всего, в удовлетворении об-
щественных потребностей, потребностей на-
селения региона, той или иной организации 
в тех или иных работах, услугах, товарах. 
Следовательно, деятельность некоммерче-
ской организации общественно экономична, 
рациональна с точки зрения потребления ис-
черпаемых ресурсов. 
Рациональность функционирования и 

развития некоммерческой хозяйственной 
деятельности состоит и в том, что она как бы 
ограничивает, замещает непомерно парази-
тические и даже некоторые разросшиеся го-
сударственные функции. Что касается парази-
тических, то к ним мы бы отнесли банковскую 
(ссудную, ростовщическую) деятельность. Ин-
фляция именно потому и возникает, что в фи-
нансовом блоке экономики самопроизвольно, 
на основе ростовщичества, возникает доход и 
вытекающая из него покупательская способ-
ность без создания чего-либо общественно по-
лезного. Не случайно ростовщичество также 
осуждается Библией («Не отдавай в рост брату 
твоему ни серебра, ни золота, ни хлеба, ни че-
го-либо другого, что можно отдавать в рост»). 
Особенно опасны, как известно, внешние за-
имствования. Осуществляемые под процент, 
они вгоняют страну в целом в известную би-
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блейскую алгоритмику ростовщического по-
рабощения: «И будешь давать взаймы многим 
народам, а сам не будешь брать взаймы [И бу-
дешь господствовать над многими народами, 
а они над тобою не будут господствовать]» 
(Библия, Второзаконие 28:12). Экономически 
развитые западные страны меньше подвер-
жены внешнему заимствованию, поскольку 
функционирующие у них негосударственные 
некоммерческие организации – пенсионные, 
благотворительные фонды, фонды культуры, 
науки, элитарные организации-клубы, анали-
тические центры и т.д. – являются так назы-
ваемыми институциональными инвесторами, 
обеспечивающими львиную долю мирового 
венчурного капитала.
Что касается вышеупомянутого замещения 

непомерно разросшихся некоторых государ-
ственных функций. В частности, это функции 
материально-технического обеспечения, в т.ч. 
и вооруженных сил (известна роль волонтеров 
в материальном обеспечении украинских воен-
ных на востоке страны), охрана и обеспечение 
безопасности. В этой сфере также может быть 
велика роль негосударственных некоммер-
ческих организаций. Переосмысление роли 
государства в сфере охраны и обеспечении 
безопасности является одной из важных черт 
трансформаций в современном мире в целом. 
Эта роль имеет тенденцию к уменьшению. В то 
же время возрастает значимость гражданского 
общества, которое пытается ограничить ги-
пертрофированные в прошлом функции госу-
дарства и установить действенный контроль за 
их реализацией. Поясним эту мысль. Сегодня 
в Украине действуют многочисленные службы 
безопасности предприятий, фирм и банков, а 
также организации, специализирующиеся в 
сфере охранной деятельности, физической и 
юридической защиты граждан. Значительное 

количество частных структур занимается во-
просами информационной, коммерческой, фи-
нансовой и экологической безопасности. Речь 
идет о большом, но нереализованном пока 
общественном потенциале, который на прак-
тике, в частности через исследования и мини-
мизацию коммерческих рисков, доказал свою 
способность защищать экономические интере-
сы Украины, ее экологическую безопасность. 
Такую экологическую защиту мы противо-

поставляем государственной, реализуемой че-
рез соответствующие органы исполнительной 
власти. Эти органы, возглавляемые, как пра-
вило, ставленниками промышленных олигар-
хов, не охраняют окружающую среду, а, на-
оборот, обеспечивают возможности для своих 
патронов безнаказанно загрязнять природу 
производственными отходами. Это с одной 
стороны. С другой стороны, соответствующие 
министерства, комитеты, управления являют-
ся, по сути, как это было признано даже на-
родными депутатами, не более чем средством 
для разворовывания средств госбюджета. 
Таким образом, развитие негосударствен-

ных некоммерческих организаций, с одной 
стороны, способствуя разумному экономиче-
скому развитию, будет способствовать сни-
жению техногенной опасности, а с другой 
– способно обеспечить неформальное, небю-
рократическое, а действенное обеспечение 
экологической безопасности. 
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SUMMARY 
Reveals the link between economic development 

with the destruction of the most fundamental 
and limited credit for humanity, called the 
environment. A new philosophy of optimizing 
economic development and environmental safety 
of the community development non-profi t economic 
activity.

АННОТАЦИЯ 
Раскрываются связь экономического раз-

вития с разрушением наиболее фундамен-
тального и ограниченного кредита для челове-
чества, называемого окружающей природной 
среды. Предлагается новая философия оп-
тимизации экономического развития и эко-
логической безопасности общества развитие 
хозяйственной деятельности некоммерческих 
организаций.
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Постановка проблеми
Проведення в Україні низки реформ, 

направлених на оптимізацію процедур 
надання адміністративних послуг, у тому 
числі, їх спрощення, призвело до застосу-
вання нових підходів, стандартів та вимог 
до сфери надання адміністративних послуг.
Одним із наслідків проведення реформ ста-
ло впровадження удосконаленої та суттєво 
спрощеної процедури державної реєстрації 
речових прав на земельні ділянки, зокрема 
права оренди, а також на інші об’єкти не-
рухомого майна.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій
Вибір теми статті визначено актуаль-

ністю порушеної в ній проблеми, яка була 
предметом досліджень таких науковців, як 
М.В. Шульга, К.О. Настечко, П.Ф. Кули-
нич, С.В. Гринько,Н.В. Ільків, Н.О. Куча-
ковська та ін. Таким чином, правова при-
рода реєстрації речових прав на землю 
була предметом наукових досліджень низ-

ки сучасних науковців. Необхідно зазначи-
ти, що особливості правового регулювання 
державної реєстрації права оренди земель-
них ділянок не ставали предметом окремо-
го наукового дослідження.

Метою статті є вивчення та аналіз низ-
ки питань державної реєстрації прав на 
земельну ділянку та визначення особливос-
тей державної реєстрації права оренди зе-
мельних ділянок. 

Виклад основного матеріалу
У правовому механізмі набуття та реалі-

зації суб’єктивних прав на землю в умовах 
здійснення земельної реформи самостій-
не місце займає державна реєстрація прав 
на землю. Як специфічна правова катего-
рія з притаманними їй юридичними озна-
ками, вона виступає важливою складовою 
загальної реєстраційної системи держави.
Державна реєстрація земельної ділянки 
та державна реєстрація прав на неї мають 
важливе значення для встановлення право-
вого режиму земельної ділянки. Як слушно 
підкреслює Н.В. Ільків, поняття «державна 
реєстрація земельних ділянок» і «державна 
реєстрація прав на земельну ділянку» ма-
ють різну правову основу. [1, c. 81].З по-
гляду Є.О. Суханова державна реєстрація 
є дієвим способом забезпечення держав-
ної (публічної) достовірності відомостей 
про існування або відсутність правочинів 
і прав [2, с. 474]. К.О. Настечко визначає, 
що оформленню прав на земельні ділянки 

В статье проанализированы особенности 
государственной регистрации права аренды 
земельних участков в сегодняшних условиях. 
Проведен анализ нормативно-правового ре-
гулирования и выделены основные проблемы 
проведения регистрации земельного участка и 
регистрации вещевого права на нее.
Ключові слова: право оренди землі, договір оренди 

землі, державна реєстрація права оренди земельних 
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притаманні наступні функції: гарантуюча, 
правоохоронна, правовстановлююча, еко-
логічна та інформативна.[3, с.82].На думку 
науковця, оформленням прав на земельні 
ділянки слід вважати юридично визначену 
діяльність суб’єктів оформлення прав на 
земельні ділянки для видачі та отримання 
юридично-значимих та правовстановлюю-
чих документів на право власності, право 
користування або на право осіб на земельну 
ділянку, яке виникає із встановлення обтя-
жень або обмежень, їх державної реєстрації 
та нотаріального оформлення у випадках, 
встановлених законом [4, c. 524 – 525].
За твердженням С.В.Гринька голов-

ною функцією реєстрації прав на землю 
є правовстановлювальна (легалізаційна) 
функція. Водночас учений підкреслює по-
ліфункціональну спрямованість реєстрації 
прав на землю, що об’єктивується, крім 
легалізаційної, і в екологічному, інфор-
маційному, статистичному та обліковому 
напрямах.З погляду С.В. Гринька, реє-
страція прав на землю є юридично визна-
ченою, поліфункціональною, вольовою 
діяльністю суб’єктів земельних реєстра-
ційних правовідносин, яка спрямована на 
внесення передбачених законодавством 
належно отриманих даних у спеціально 
призначені для цього офіційні документи 
уповноваженими державою органами за 
встановленою процедурою з метою виник-
нення, зміни або припинення відповідних 
прав на землю у належних заінтересова-
них осіб, які її ініціюють, та утвердження 
останніх як суб’єктів зазначених легалізо-
ваних прав [5, c. 24].
П.Ф. Кулинич вважає, що державна 

реєстрація прав на землю є офіційним ви-
знанням і підтвердженням державою фак-
тів виникнення, переходу або припинення 
прав власності, користування, зокрема пра-
ва оренди землі, їх обмежень, земельних 
сервітутів тощо, що супроводжуються вне-
сенням даних про зареєстровані права до 
Державного реєстру речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень [6, c. 311].
Відповідно до ст. 2 Закону України 

«Про оренду землі» [7] (далі – Закон про 
оренду землі) відносини, пов’язані з орен-
дою землі, регулюються Земельним кодек-

сом України, Цивільним кодексом України, 
цим Законом, законами України, іншими 
нормативно-правовими актами, прийняти-
ми відповідно до них, а також договором 
оренди землі.
Згідно зі ст.6 Закону про оренду землі 

право оренди земельної ділянки підлягає 
державній реєстрації відповідно до закону. 
Положеннями статті 125 Земельного ко-
дексу України(далі – ЗК України)[8]зазна-
чено, що право оренди земельної ділянки 
виникає з моменту державної реєстрації 
цього права. Отже, факт реєстрації права 
оренди землі є необхідною підставою для 
законного землекористування.
З 01.01.2013 року були внесені зміни 

до законодавства в частині впроваджен-
ня нових реєстраційних правил оренди 
земельних ділянок.Відповідно до п. 10 
ст. 79-1 ЗК України, ст. 4 Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» від 
01.07.2004 р. № 1952-IV [9] (далі – Закон 
про державну реєстрацію прав) та Закону 
України «Про державний земельний ка-
дастр» від 07.07.2011 р.№ 3613-VI [10] (далі 
– Закон про кадастр)державна реєстрація 
права оренди земельних ділянок здійсню-
ється після державної реєстрації земельної 
ділянки, яка є об’єктом оренди та здійснен-
ня державної реєстрації права власності на 
таку земельну ділянку.
Детальні вимоги щодо держреєстрації 

прав на нерухоме майно були встановлені 
в Постанові Кабінету Міністрів України від 
22.06.2011 року № 703 «Про затвердження 
Порядку державної реєстрації прав на не-
рухоме майно та їх обтяжень і Порядку на-
дання витягів з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно». Проте 12.02. 
2014 року набрав чинності Порядок дер-
жавної реєстрації прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 17.10. 2013 
року № 868 (далі – Порядок реєстрації прав 
№ 868)[11], який значно спростив порядок 
державної реєстрації прав, зокрема стосов-
но державної реєстрації речових прав на 
земельні ділянки.
Слід зазначити, що земельна ділянка – 

це частина земної поверхні з установлени-
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ми межами, певним місцем розташування, 
з визначеними щодо неї правами, як визна-
чено статтею 79 ЗК України. Формування 
земельної ділянки полягає у визначенні зе-
мельної ділянки як об’єкта цивільних прав 
та передбачає визначення її площі, меж та 
внесення інформації про неї до Держав-
ного земельного кадастру, присвоєння їй 
кадастрового номера, а також державної 
реєстрації права власності на неї, і лише 
потім реєстрації права оренди (стаття 79-1 
ЗК України).
Серед відомостей, які включаються до 

Державного земельного кадастру виділя-
ються відомості щодо цільового призначен-
ня земельної ділянки, яке включає в себе 
вказівку на категорію земель і визначення 
виду використання земельної ділянки в 
межах певної категорії.
Статтею 15 Закону України «Про орен-

ду землі» визначено перелік істотних умов 
договору оренди землі. Серед істотних умов 
у договорі оренди обов’язково повинна міс-
титися умова про цільове призначення зе-
мельної ділянки, яка передається в оренду. 
Відсутність у договорі оренди землі однієї з 
істотних умов, передбачених цією статтею, 
а також порушення вимог статей 4-6, 11, 
17, 19 цього Закону є підставою для відмо-
ви в державній реєстрації договору оренди, 
а також для визнання договору недійсним 
відповідно до закону.
Державна реєстрація земельних діля-

нок здійснюється за місцем їх розташуван-
ня відповідним державним кадастровим 
реєстратором центрального органу вико-
навчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері земельних відносин. На підтвер-
дження державної реєстрації земельної 
ділянки заявнику видається витяг з Дер-
жавного земельного кадастру про земельну 
ділянку. Таким чином, відповідно до Зако-
ну про кадастр встановлена обов’язковість 
державної реєстрації земельних ділянок 
усіх категорій.
Законодавством передбачено, що право 

оренди по відношенню до права власності 
є похідним, ідля реєстрації права оренди 
спочатку необхідно зареєструвати право 
власності. Відповідно до ст. 4 Закону про 
державну реєстрацію прав та абз.6 п.4 По-

рядку державної реєстрації прав   № 868 
державна реєстрація речових прав на не-
рухоме майно, що є похідними від права 
власності,проводиться після державної 
реєстрації права власності на таке майно, 
крім випадків, коли державна реєстрація 
речового права проводиться одночасно з 
державною реєстрацією права власності, 
а також коли державна реєстрація права 
власності проведена до 01.01.2013 року від-
повідно до законодавства, що діяло на мо-
мент його виникнення.
Варто наголосити на передбаченій за-

конодавством можливості проведення дер-
жавної реєстрації нотаріусом.
Необхідно звернути увагу на дане по-

зитивне нововведення, передбачене По-
рядком № 868, так як була поширеною 
практика того, що багато аграріїв викорис-
товували незареєстровані договори оренди 
для ведення господарської діяльності че-
рез складність і надмірну бюрократизацію 
процедури державної реєстрації договорів 
оренди землі.
Проблема, зокрема, виникала у зв’язку 

зі значними обсягами прав оренди, які 
було необхідно реєструвати. Так, відносно 
невелике сільськогосподарське підприєм-
ство орендує декілька тисяч земельних ді-
лянок по 3–5 га кожна, всі права щодо яких 
необхідно було зареєструвати. Відтак про-
цедура реєстрації одного права займала до 
двохмісяців. Наслідком зазначеної пробле-
ми було позбавлення сільгосппідприємств 
податкових пільг.
Незважаючи на те, що Порядок № 868 

спростив реєстрацію права оренди, проте 
викликає досить великий сумнів необхід-
ність ведення спеціального розділу мож-
ливості реєстрації похідних прав у спеці-
альному підрозділі без реєстрації права 
власності, так як це може затягнути на-
повнення самої бази державного реєстру 
прав на нерухомемайно та мати наслідком 
виникнення рейдерських захоплень зе-
мельних ділянок. Так, недобросовісні агро-
виробники, подаючи документи лише для 
реєстрації права користування у спеціаль-
ному розділі державного реєстру, можуть-
самостійноробити договори оренди, не по-
свідчуючи договір нотаріально.
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Також з метою активізації та скорочен-
ня в часі процесу передачі земельних ді-
лянок державної та комунальної власності 
у власність або користування фізичних та 
юридичних осіб, поновлення дії раніше 
укладених договорів оренди статтею 4-1 За-
кону про державну реєстрацію прав визна-
чено, що при поновленні або внесенні змін, 
зокрема, до договорів оренди земельних ді-
лянок державної чи комунальної власності, 
право власності держави чи територіальної 
громади, на які не зареєстровано відповід-
но до Закону, державна реєстрація права 
власності здійснюється одночасно з дер-
жавною реєстрацією права оренди земель-
ної ділянки.
Після державної реєстрації земельної ді-

лянки протягом 1 року з дня здійснення такої 
державної реєстрації потрібно зареєструвати 
речове право на неї: право власності, право 
оренди тощо. Якщо цього не буде здійснено, 
то державна реєстрація земельної ділянки 
скасовується Державним кадастровим реє-
стратором, який здійснив таку реєстрацію  
(п. 10 ст. 24 Закону про кадастр).
Крім цього, з 1 січня 2014 року набрали 

чинності зміни до Закону про реєстрацію 
прав, відповідно до яких скорочено термін 
проведення державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно до 5 робочих днів 
(частина п’ята статті 15 Закону про держав-
ну реєстрацію прав).
Після проведення державної реєстрації 

права власності за виключенням вищевка-
заних випадків проводиться державна ре-
єстрація права оренди земельної ділянки, 
на підтвердження чого видається Витяг з 
Державного реєстру речових прав на неру-
хоме майно.
Необхідно зазначити також і на останніх 

позитивних змінах законодавства щодо ре-
єстрації похідних прав на земельні ділянки 
сільськогопосдарського призначення. Зо-
крема,25.03.2015 року набрав чинності За-
кон України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо уточнення повнова-
жень нотаріусів та особливостей реєстрації 
похідних речових прав на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення» від 
05.03. 2015 р. № 247-VIII[12] (далі – Закон 
№ 247-VIII).

Законом N 247-VIII уповноважено нота-
ріусів здійснювати функції державного реє-
стратора прав на нерухоме майно у порядку 
та випадках, встановлених Законом Укра-
їни «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Водночас нотаріусу надано можливість 
проводити державну реєстрацію:речових 
прав, похідних від права власності, на зе-
мельні ділянки сільськогосподарського 
призначення незалежно від нотаріально-
го посвідчення договору, на підставі яко-
го виникає таке право; права власності на 
земельну ділянку сільськогосподарського 
призначення, яке виникло та оформлено 
в установленому порядку до 01 січня 2013 
року, одночасно з державною реєстрацією 
похідного від нього речового права на таку 
земельну ділянку.
Крім того, Закон «Про державну реє-

страцію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень» доповнено статтею 4-2, яка 
визначає особливості державної реєстрації 
похідних речових прав на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення, пра-
во власності на які виникло та оформлено 
в установленому порядку до 01 січня 2013 
року.
Так, ч. 1 ст. 4-2 Закону про державну 

реєстрацію прав встановлено норму щодо 
одночасності державної реєстрації похід-
ного речового права та права власності на 
земельну ділянку сільськогосподарського 
призначення, яке виникло та оформлено 
в установленому порядку до 01 січня 2013 
(крім випадків, коли право власності на 
таку земельну ділянку вже зареєстровано в 
Державному реєстрі речових прав на неру-
хоме майно), на підставі заяви про держав-
ну реєстрацію прав та їх обтяжень, поданої 
власником чи набувачем відповідного по-
хідного права або уповноваженою ними 
особою, з урахуванням положень статті 16 
Закону про державну реєстрацію прав.
Також передбачено проведення дер-

жавної реєстрації права власності на зе-
мельну ділянку сільськогосподарського 
призначення у разі подання заяви про дер-
жавну реєстрацію прав та їх обтяжень на-
бувачем похідного речового права на таку 
земельну ділянку (орендарем чи іншим 
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користувачем) без подання заявником до-
кумента, на підставі якого виникло право 
власності, у порядку, встановленому пунк-
том 8¹ частини другої статті 9 Закону про 
державну реєстрацію прав, за умови на-
явності інформації про зареєстровану зе-
мельну ділянку у Державному земельному 
кадастрі та до моменту автоматизованого 
перенесення до Державного реєстру прав 
записів (відомостей) про речові права та об-
тяження на земельні ділянки з Державного 
реєстру земель ( ч. 2 ст. 4-2 Законупро дер-
жавну реєстрацію прав).
Підводячи підсумки, можна зробити на-

ступні висновки:
• Державній реєстрації права оренди 

земельної ділянки передує державна реє-
страція земельної ділянки, яка є об’єктом 
оренди та державна реєстрація права влас-
ності на таку земельну ділянку;

•  Право оренди земельної ділянки 
виникає з моменту державної реєстрації 
цього права.

• Права на нерухоме майно, які були 
належним чином зареєстровані до 1 січня 
2013 року визнаються дійсними;

• Державна реєстрація похідного-
речового права на земельну ділянку сіль-
ськогосподарського призначення, право 
власності на яку виникло та оформлено в 
установленому порядку до 1 січня 2013 
року, здійснюється одночасно з держав-
ною реєстрацією права власності на таку 
земельнуділянку;

Висновки та перспективи 
подальших досліджень

Системна реформа державної реєстра-
ції у сфері земельних відносин в Україні 
набирає обертів. У цілому, попри існую-
чі проблеми, запровадження уніфікованої 
системи державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно стало важливим кроком 
уперед до ефективного регулювання від-
носин в аграрному секторі. І саме вчасне 
оформлення договірних відносин із влас-
никами землі та здійснення державної ре-
єстрації права оренди надає юридичні га-
рантії як орендарям, так і орендодавцям 
щодо фактичного використання земельних 
ділянок.Необхідно констатувати удоскона-

лення нормативно-правової бази у сфері 
державної реєстрації речових прав на не-
рухоме майно, зокрема у сфері реєстрації 
права оренди.Внесені зміни законодавства 
є прогресивними та покликані спростити 
багато земельних проблем, прискорити і 
здешевити обов’язкові процедури, чим, 
з-поміж іншого, зменшити і притаманну їм 
корупційну складову.Що ж стосується пер-
спективи подальших наукових досліджень, 
то продовження реформ земельних від-
носин зумовлюватиме актуальність дослі-
дження питань державної реєстрації прав 
на землю з метою мінімізації недоліків та 
посилення захисту прав та законних інте-
ресів громадян.

 
Література

1. Ільків Н.В. Державна реєстрація 
у сфері земельних відносин / Н.В.Ільків // 
Публічне право. – 2012. – №3(7). – С.76 –82.

2. Гражданское право: в 4 т. / Отв. 
ред. Е.А. Суханов. – М., 2008. – Т. 1: Общая 
часть. – С.474.

3.  Настечко К.О. Зміст і функції 
оформлення прав на земельні ділянки/ 
К.О. Настечко // Юридична Україна .– 2010 
. – №7 . – С. 80 –83.

4. Настечко К.О. Оформлення прав 
на земельні ділянки: щодо визначення по-
няття / К.О. Настечко // Держава і право. 
– 2007. – С. 519 – 525.

5.  Гринько С.В. Правові аспекти реєстра-
ції прав на землю: монографія / С.В. Гринько. 
– К. : “Київський університет”, 2004. – 172 c.

6. Кулинич П.Ф. Державне управ-
ління у сфері використання та охорони 
земельних ресурсів / П. Ф. Кулинич, В. І. 
Семчик, М. В. Шульга // Земельне право 
України. Академічний курс: підручник. – 
К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. – 600 c.

7. Про оренду землі: закон України 
від 06 жовтня 1998 р. // Офіційний вісник 
України. – 1998. – № 42. – Ст. 1. 

8. Земельний кодекс України від 25 
жовтня 2001 р. № 2768-III // Відомості Верхо-
вної Ради України. – 2002. – № 3–4. – Ст. 27.

9. Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень. За-
кон України від 1 липня 2004 № 1952-IV // 
Відомості Верховної Ради України. – 2004. 



154Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2015

Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

SUMMARY 
The paper analyzes the features of the state 

registration of lease right stol and under present 
conditions. The analysis of legal regulation and 
single dout the basic problems of land registration 
and registration of right stoit.

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано особливості дер-

жавної реєстрації права оренди земельних ді-
лянок в умовах сьогодення. Проведений аналіз 
нормативно-правового регулювання та ви-
окремлені основні проблеми проведення реє-
страції земельної ділянки і реєстрації речового 
права на неї.

– № 51. – Ст. 553.
10. Про державнийземельний кадастр: 

закон Українивід 7 липня 2011 р. // Офі-
ційнийвісникУкраїни. – 2011. – № 60. –             
Ст. 2405.

11. Порядок державної реєстрації прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень. Поста-
нова КабінетуМіністрівУкраїнивід 17 жов-
тня 2013 року № 868 // ОфіційнийвісникУ-
країни. – 2013. – № 96. – Ст. 61.

12. Закон України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо уточнен-
ня повноважень нотаріусів та особливос-
тей реєстрації похідних речових прав на 
земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення». – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/247-19
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß 
ÑÈÑÒÅÌÈ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÍÀÃËßÄÓ (ÊÎÍÒÐÎËÞ) Ó 

ÑÔÅÐ² Ì²ÑÒÎÁÓÄ²ÂÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

Постановка наукової проблеми
Реформування системи державного 

управління, забезпечення реальних пере-
творень, здійснення Україною поступу до 
асоційованого членства у Європейському 
союзі вимагає докорінного перегляду сис-
теми державної влади, і, в першу чергу, 
це стосується реформування органів вла-
ди, на які покладено обов’язок здійснення 
функцій контролю.

Цілі статті та постановка завдань
Метою статті є дослідження змісту по-

нять державних нагляду та контролю у 

сфері містобудівної діяльності та особли-
вості їх правового регулювання.
Завданнями статті, у зв’язку з вищеза-

значеним, є:
- розглянути існуюче правове регулю-

вання системи державного нагляду (конт-
ролю) у сфері містобудівної діяльності;

- виявити особливості такого регулю-
вання.

Невизначена наукова проблема, якій 
присвячено статтю

Статтю присвячено дослідженню пра-
вового регулювання державного нагляду 
та контролю у сфері господарської діяль-
ності.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій, у яких започатковано 
розв’язання наукової проблеми
Дослідження проблем правового регу-

лювання державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності приділя-
ли увагу І. Г. Адрущенко, О. Ф. Андрійко, 
Г. В. Атаманчук, В. А. Бабенко, О. В. Ба-
клан, О. М. Вінник, О. П. Віхров, Л. К. Во-
ронова, Ю. Гелич, В. М. Горшенін, 
І. К. Залюбовська, М. П. Кучерявенко, 
Д. М. Лученко, Л. А. Савченко, В. С. Щер-
бина, О. П. Орлюк та ін..

Виклад основного матеріалу дослі-
дження та обґрунтування отриманих 

наукових результатів
Для змістовного розуміння особливос-

Статья посвящена исследованию систе-
мы государственного надзора (контроля) в 
сфере хозяйственной деятельности. Целью 
статьи является исследование содержания 
государственного надзора (контроля) в сфе-
ре хозяйственной деятельности, его закре-
пление в нормах законов Украины и других 
нормативно-правовых актах, определение 
направлений совершенствования правово-
го регулирования системы государственного 
надзора (контроля) в сфере градостроитель-
ной деятельности. В статье уточнено место 
и роль государственно госнадзора (контроля) 
в сфере градостроительной деятельности в 
механизмах обеспечения соблюдения законов, 
требований, норм и прав.

Ключові слова: нагляд, контроль, держав-
ний нагляд, державний контроль, господарська 
діяльність,містобудівна діяльність, регуляція, дере-
гуляція.
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тей державного нагляду (контролю) у сфе-
рі господарської діяльності очевидним є 
необхідність з’ясування змісту понять на-
гляду, контролю, сфери господарської ді-
яльності та сфери містобудівної діяльності.

Великий тлумачний словник української 
мови визначає нагляд, як дію «за значенням 
наглядати». Під останнім словник розуміє 
«слідкувати за ким-, чим-небудь для контр-
олю, забезпечення порядку…» [1. с.707]. 
«Контроль… перевірка відповідності 
контрольованого об’єкта встановленим 
вимогам» [1, с.569]. Таким чином можемо 
констатувати, що в українській мові слова 
нагляд та контроль – синоніми.
У свою чергу юридична енциклопедія 

визначає нагляд як «державний нагляд»  
[3. с.10], під яким розуміють «вид дер-
жавного контролю по забезпеченню за-
конності, дотримання спеціальних норм, 
виконання загальнообов’язкових правил, 
що містяться у законах та підзаконних 
актах»…, «передбачає постійний, систе-
матичний нагляд за діяльністю не підпо-
рядкованих їм органів або осіб з метою ви-
явлення порушень законності» [3 , с.140]. 
Щодо державного контролю енциклопедія 
зазначає, що це «діяльність державних ор-
ганів щодо запобігання, виявлення та при-
пинення дій, що суперечать встановленим 
державою нормам і правилам» [4, с.138]. 
Зважаючи на зазначені визначення, до-
ходимо до висновку, що нагляд є різно-
видом контролю, тобто поняття контролю 
ширше, ніж поняття нагляду. Окрім того, 
здійснення такого контролю відбувається 
державними органами.
Статтею 7 Закону України «Про основи 

містобудування»[8 ] передбачено наявність 
центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику з питань 
державного архітектурно-будівельного 
контролю. Статтею 8 зазначеного закону 
передбачено, що державне регулювання 
у сфері містобудування полягає і в конт-
ролі за дотриманням законодавства у сфе-
рі містобудування, державних стандартів 
і норм, вимог вихідних даних, затвердже-
ної містобудівної документації та проектів 
конкретних об’єктів, раціональним вико-
ристанням територіальних і матеріальних 

ресурсів при проектуванні та будівництві, 
контролі за дотриманням вимог щодо охо-
рони культурної спадщини та збережен-
ням традиційного характеру середовища 
населених пунктів та ліцензування певних 
видів господарської діяльності у будівни-
цтві в порядку, встановленому законом. 
Звернемо увагу, що, незважаючи на ви-
значення юридичною енциклопедією пра-
ва саме державних органів на здійснення 
функцій державного контролю, Законом 
встановлено інше. Так відповідно до час-
тини першої статті 24 Закону «державний 
контроль у сфері містобудування здійсню-
ється центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику з 
питань державного архітектурно-буді-
вельного контролю, органами місцевого 
самоврядування та іншими уповноваже-
ними на це державними органами». Тобто 
органи місцевого самоврядування наді-
лені правом здійснення контролю у сфері 
містобудування.
Відповідно до статті 15 Закону компе-

тенцію центральних органів виконавчої 
влади та інших уповноважених органів у 
сфері містобудування визначається відпо-
відно до закону, а компетенція органу з 
питань містобудування та архітектури Ав-
тономної Республіки Крим визначається 
положенням, яке затверджується Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим.
До компетенції Кабінету Міністрів 

України належить визначення порядку 
здійснення державного контролю в міс-
тобудуванні. Зазначена компетенція була 
реалізована Урядом шляхом прийняття 
постанови «Про затвердження Порядку 
здійснення архітектурно-будівельного 
контролю»від 23 травня 2011 року № 553 
[ ].
До компетенції Автономної Республіки 

Крим згідно зі статтею 10 Закону належать 
такі напрями містобудівного контролю:
ліцензування спеціальних видів робіт 

у проектуванні та будівництві в порядку, 
встановленому законодавством;
організація проведення робіт, 

пов’язаних з прийняттям в експлуатацію 
закінчених будівництвом об’єктів у поряд-
ку, встановленому законодавством;
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організація охорони, реставрації та ви-
користання пам’яток архітектури і місто-
будування;
До компетенції місцевих державних 

адміністрацій згідно з частиною першою 
статті 13 Закону належить прийняття рі-
шення щодо забезпечення охорони куль-
турної спадщини.
Окрім того, до компетенції обласних 

державних адміністрацій згідно з части-
ною другою статті 13 Закону належить 
здійснення делегованих повноважень 
місцевих рад, пов’язаних з прийняттям 
в експлуатацію закінчених будівництвом 
об’єктів, у порядку, встановленому зако-
нодавством.
До компетенції виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад у сфері 
містобудування згідно зі статтею 14 Зако-
ну належать такі напрями містобудівного 
контролю:
проведення робіт з прийняття в експлу-

атацію закінчених будівництвом об’єктів у 
порядку, встановленому законодавством;
організація охорони культурної спад-

щини;
забезпечення в установленому законом 

порядку державного контролю за дотри-
манням законодавства, затвердженої міс-
тобудівної документації під час плануван-
ня та забудови відповідних територій;
зупинення у випадках, передбачених 

законом, будівництва, яке проводиться з 
порушенням містобудівної документації та 
проектів окремих об’єктів, а також може 
заподіяти шкоду навколишньому природ-
ному середовищу;
здійснення контролю за забезпечен-

ням надійності та безпечності експлуата-
ції будинків і споруд незалежно від форми 
власності в районах, що зазнають впливу 
небезпечних природних і техногенних 
явищ та процесів.
Звернемо увагу, що незважаючи на те, 

що основи розподілу компетенції визна-
чені саме Законом України «Про основи 
містобудування», проте компетенція саме 
центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику з питань 
архітектурно-будівельного контролю, за-
значеним законом не визначено. Окрім 

того, закон оперує одночасно декілько-
ма поняттями контролю: контроль за до-
триманням містобудівного законодавства, 
контроль у сфері містобудування, конт-
роль у містобудуванні та архітектурно-бу-
дівельний контроль. Аналізуючи зазначе-
ні квінтесенції доходимо до висновку, що 
контроль за дотриманням містобудівного 
законодавства, контроль у сфері місто-
будування та контроль у містобудуванні 
– тотожні поняття, а архітектурно-буді-
вельний контроль є частиною контролю 
у сфері містобудування. Саме в такому на-
прямку і необхідно доопрацювати норми 
зазначеного закону для забезпечення од-
нозначності норм та удосконалення пра-
вового регулювання зазначеного питання. 
Зазначене підтверджується підпунктом 
13 пункту 1 статті 2 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності»[8 ], 
де до діяльності з планування та забудови 
територій віднесено саме здійснення конт-
ролю у сфері містобудування.
Суть архітектурно-будівельного конт-

ролю визначено частиною першою стат-
ті 10 Закону України «Про архітектур-
ну діяльність»: «забезпечення під час 
забудови територій, розміщення і будів-
ництва об’єктів архітектури додержання 
суб’єктами архітектурної діяльності за-
твердженої містобудівної та іншої проек-
тної документації, вимог вихідних даних, а 
також з метою захисту державою прав спо-
живачів будівельної продукції» [9 ].Зазна-
ченим законом у розумінні центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику з питань архітектурно-бу-
дівельного контролю, вживається скоро-
чення органів архітектурно-будівельного 
контролю.
У свою чергу, пунктом першим стат-

ті 41 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» надано таке ви-
значення державного архітектурно-буді-
вельного контролю: «сукупність заходів, 
спрямованих на дотримання вимог зако-
нодавства у сфері містобудівної діяльності, 
будівельних норм, державних стандартів і 
правил».
Проте, згідно з пунктом 10 Поряд-

ку здійснення архітектурно-будівельного 
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контролю, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 23.05.2011 № 
553 надано інше визначення архітектур-
но-будівельного контролю. Так, згідно з 
Порядком «Державний архітектурно-буді-
вельний контроль здійснюється за дотри-
манням:

1) вимог законодавства у сфері містобу-
дівної діяльності, проектної документації, 
будівельних норм, державних стандартів і 
правил, технічних умов, інших норматив-
них документів під час виконання підго-
товчих і будівельних робіт, архітектурних, 
інженерно-технічних і конструктивних рі-
шень, застосування будівельної продукції;

2) порядку здійснення авторського і 
технічного нагляду, ведення загального 
та (або) спеціальних журналів обліку вико-
нання робіт (далі - загальні та (або) спеці-
альні журнали), виконавчої документації, 
складення актів на виконані будівельно-
монтажні та пусконалагоджувальні робо-
ти;

3) інших вимог, установлених законо-
давством, будівельними нормами, прави-
лами та проектною документацією, щодо 
створення об’єкта будівництва».
Очевидно, що у Порядку поняття ар-

хітектурно-будівельного контролю надано 
відмінне визначення у порівнянні з зако-
нами, яке суттєво видозмінено.
Законом України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України 
щодо обмеження втручання у діяльність 
суб’єктів господарювання»[ ] викладено у 
новій редакції частину другу статті 2 За-
кону України «Про основні засади здій-
снення нагляду (контролю) у сфері госпо-
дарської діяльності»[ ], у результаті яких 
контроль сфери містобудівної діяльнос-
ті підпадає під дію зазначеного закону. 
Останнім визначено, що «державний на-
гляд (контроль) – діяльність уповноваже-
них законом центральних органів вико-
навчої влади, їх територіальних органів, 
державних колегіальних органів, органів 
виконавчої влади Автономної Республіки 
Крим, органів місцевого самоврядування 
… у межах повноважень, передбачених за-
коном, щодо виявлення та запобігання по-
рушенням вимог законодавства суб’єктами 

господарювання та забезпечення інтересів 
суспільства, зокрема належної якості про-
дукції, робіт та послуг, допустимого рівня 
небезпеки для населення, навколишнього 
природного середовища».
Абзацом сьомим статті 3 Закону Укра-

їни «Про основні засади здійснення на-
гляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності» визначено, що «державний на-
гляд (контроль) здійснюється за принци-
пами: … «здійснення державного нагляду 
(контролю) лише за наявності підстав та 
в порядку, визначених законом», однак, 
як ми уже зазначали, Порядок здійснен-
ня державного архітектурно-будівельно-
го контролю визначений на сьогодні не 
нормами закону, а постановою Кабінету 
Міністрів України відповідно до пункту 
другого статті 41 Закону України «Про ре-
гулювання містобудівної діяльності». Тоб-
то норми двох спеціальних законів зали-
шилися між собою неузгодженими.
У зв’язку з зазначеним необхідно звер-

нути увагу на те, що предмет архітектур-
но-будівельного контролю має ряд осо-
бливостей, які не враховує Закон України 
«Про основи нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності». Так, предметом 
архітектурно-будівельного контролю є ви-
конані проектні та будівельні роботи, як 
такі, та сам об’єкт будівництва (будинок, 
будівля, споруда тощо) як сукупність усіх 
виконаних робіт. Таким чином, на відпо-
відність законодавству, будівельним нор-
мам, стандартам і правилам, проектній 
документації перевіряється сукупність 
об’єктів, а не один об’єкт. Відповідно, нор-
мами постанови передбачено, що конт-
роль може здійснюватися за сукупністю 
господарюючих суб’єктів одночасно, що 
не передбачено нормами відповідного за-
кону.
Окрім того, відповідно до абзацу пер-

шого статті 2 зазначеного закону перед-
бачено здійснення контролю відповідно 
до критеріїв, за якими оцінюється ступінь 
ризику від здійснення господарчої діяль-
ності. У свою чергу, у будівництві ризики 
оцінюються за класом наслідків (відпо-
відальності) такого об’єкта будівництва, 
визначених Національним стандартом 
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України (настановою) «Визначення класу 
наслідків (відповідальності) та категорії 
складності об’єктів будівництва» [ ], яким 
встановлена певна відповідність рівня ри-
зику до класу наслідків: низький ризик 
відповідає першому класу наслідків (СС1), 
середній ризик – другому класу наслідків 
(СС2), високий ризик – третьому класу 
наслідків (СС3). Проте у постанові поси-
лання на зазначені класи наслідків відсут-
ні. Натомість використовуються поняття 
категорії складності об’єкта будівництва, 
який теж визначається з урахуванням кла-
су наслідків, що передбачено статтею 32 
Закону України «Про регулювання місто-
будівної діяльності».
Наявна у системі архітектурно-буді-

вельного контролю дозвільна система не-
дарма інтегрована саме до контрольної 
системи. Так, вимоги до дозвільної сис-
теми в містобудуванні закріплені у відпо-
відних положеннях Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності». 
Зокрема, відповідно до норм статей 34, 
35, 36, 37, 39 та 39-1 визначено, що поря-
док функціонування дозвільної системи у 
будівництві визначають Кабінет Міністрів 
України та центральний орган державної 
виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання державної політики у сфері містобу-
дування. Проте, останній таких порядків 
досьогодні не затвердив, хоча зважаючи 
на вимоги Закону України «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності» 
[13 ] повинен був би визначити порядок 
видачі декларативних документів, таких 
як повідомлення про початок виконання 
підготовчих робіт та повідомлення про по-
чаток виконання будівельних робіт. Нато-
мість на сьогодні діють порядки та форми 
декларативних та дозвільних документів, 
встановлені Кабінетом Міністрів України: 
Порядок виконання підготовчих робіт та 
Порядок виконання будівельних робіт, за-
тверджені постановою Кабінету Міністрів 
України від 13.04.2011 р. № 466[ ], та По-
рядок прийняття в експлуатацію заверше-
них будівництвом об’єктів, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 13.04.2011 р. № 461[ ]. Необхідно звер-
нути увагу на той факт, що зазначені по-

рядки містять вимоги до проведення саме 
контрольних заходів: перевірка досто-
вірності даних у поданих повідомленнях, 
деклараціях чи документах для отриман-
ня дозволу чи сертифікату, а також наяв-
ності відповідної перевірки закінченого 
будівництвом об’єкту для встановлення 
відсутності зауважень, що унеможлив-
лювали б набуття прав на його безпечну 
експлуатацію. Щодо таких перевірок, то 
їх проведення здійснюється з метою вста-
новлення дотримання суб’єктами містобу-
дівної діяльності вимог галузевого законо-
давства, а також відповідності виконаних 
будівельних робіт державним будівельним 
нормам, стандартам та правилам та про-
екту будівництва. Таким чином, необхідно 
відносити дозвільну систему у будівництві 
саме до системи нагляду (контролю) у сфе-
рі містобудування.
Специфічним видом державного 

контролю є ліцензування. У більшості 
випадків ліцензування відносять до сис-
теми попередньої кваліфікації, яка забез-
печує розуміння відповідності наявних 
можливостей суб’єкта господарювання 
до ліцензійних умов, під якими Закон 
України «Про ліцензування певних ви-
дів господарської діяльності»[16 ] розуміє 
«установлений з урахуванням вимог за-
конів вичерпний перелік організаційних, 
кваліфікаційних та інших спеціальних 
вимог, обов’язкових для виконання при 
провадженні видів господарської діяль-
ності, що підлягають ліцензуванню». По-
рядок ліцензування та орган ліцензуван-
ня визначає Кабінет Міністрів України. 
Проте у будівництві орган ліцензування 
визначений у Законі України «Про регу-
лювання містобудівної діяльності».
Систему ліцензування, зазвичай, від-

носять до дозвільної системи, а не до 
контрольної системи, що відповідно пе-
редбачено абзацом третім статті 3 Закону 
України «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності». Проте необхід-
но зазначити, що саме в Україні система 
ліцензування має чіткі ознаки контроль-
ної системи, зокрема і ліцензування в бу-
дівництві.
Для з’ясування зазначеного зверне-
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мося до Порядку ліцензування господар-
ської діяльності, пов’язаної зі створенням 
об’єктів архітектури, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 
05 грудня 2007 року № 1396 [15]. Перш 
за все відзначимо, що підставою для при-
йняття постанови стали закони України 
«Про регулювання містобудівної діяль-
ності», «Про архітектурну діяльність» та 
«Про основи містобудування», без ураху-
вання Закону України «Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності». 
Звернемо увагу на те, що відповідно до 
вимог частини першої статті 9 останньо-
го передбачено, що відповідно до спеці-
альних законів ліцензуванню підлягає 
будівельна діяльність, що передбачено 
і статтею 8 Закону України «Про основи 
містобудування», у той час як відповідно 
до статті 17 Закону України «Про архі-
тектурну діяльність» ліцензуванню під-
лягає господарська діяльність, пов’язана 
із створенням об’єктів архітектури. Пунк-
том 3 Порядку ліцензування господар-
ської діяльності, пов’язаної із створен-
ням об’єктів архітектури ліцензування 
будівельної діяльності, та контроль за 
додержанням ліцензійних умов фактич-
но об’єднані в єдину систему. Зокрема, 
пунктами 21 та 22 зазначеного порядку 
передбачена діяльність ліцензійного ор-
гану направлена на контроль за ліцензі-
атом не тільки в процесі здійснення ним 
відповідної господарської діяльності, але 
ще і на стадії прийняття рішення, так мо-
жемо виділити наступні контрольні захо-
ди: виявлення недостовірних відомостей 
у поданих документах, контроль за до-
триманням ліцензіатом вимог законодав-
ства та ліцензійних умов провадження 
діяльності, виявлення фактів неможли-
вості у їх виконанні, виявлення фактів не-
законної передачі ліцензії іншим особам, 
проведення розслідування причин аварій 
при провадженні будівельної діяльнос-
ті, відмова суб’єкта від проведення орга-
ном ліцензування відповідної перевірки. 
Звернемо увагу, що частина наведених 
контрольних заходів свідчать про про-
ведення контролю на дотримання вимог 
чинного законодавства в сфері містобуду-

вання та дотримання вимог державних 
будівельних норм, стандартів і правил, 
що є предметом архітектурно-будівель-
ного контролю зокрема, так і контролю у 
сфері містобудування в цілому.
Окремого розгляду потребують питан-

ня експертизи, авторського та технічного 
нагляду, як складових частин контролю 
у сфері містобудування.Статтею 1 закону 
України «Про архітектурну діяльність» 
визначено, що «експертиза - діяльність 
фахівців-експертів, які мають відповідні 
кваліфікаційні сертифікати і за доручен-
ням замовника надають звіти щодо від-
повідності проектних рішень вимогам 
законодавства, державним нормам, стан-
дартам, будівельним нормам і правилам»,а 
«технічний нагляд - здійснення замовни-
ком контролю за дотриманням проектних 
рішень та вимог державних стандартів, 
будівельних норм і правил», що є пред-
метом державного архітектурно-буді-
вельного контролю.Окрім того, частиною 
четвертою статті 11 Закону України «Про 
архітектурну діяльність» передбачено, що 
саме особи авторського і технічного нагля-
ду виявляють відхилення від проектних 
рішень.
Також зазначене закріплено й у По-

рядку здійснення авторського нагляду 
під час будівництва об’єкту архітектури 
та Порядку здійснення технічного нагля-
ду під час будівництва об’єкта архітекту-
ри, затвердженими постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.07.07 № 993[17 ], 
зокрема:
щодо авторського нагляду у п.2 Поряд-

ку здійснення авторського нагляду під час 
будівництва об’єкту архітектури зазначе-
но, що «авторський нагляд здійснюється 
… протягом усього періоду будівництва і 
передбачає контроль за відповідністю бу-
дівельно-монтажних робіт проекту»;
щодо технічного нагляду у п.2 Поряд-

ку здійснення технічного нагляду під час 
будівництва об’єкта архітектури зазначе-
но, що «технічний нагляд забезпечує за-
мовник … з метою здійснення контролю за 
дотриманням проектних рішень та вимог 
державних стандартів, будівельних норм і 
правил».
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Висновки
Очевидним є той факт, що поняття на-

гляду та контролю, з точки зору держав-
ного нагляду контролю, у сфері містобу-
дування, як різновиду контролю у сфері 
господарської діяльності, є поняттями 
тотожними, а отже, ніякого специфічного 
змісту кожний із зазначених термінів не 
мають, а позначають один і той самий вид 
діяльності: діяльність уповноважених ор-
ганів, головним завданням яких є недопу-
щення порушення вимог законодавства у 
сфері містобудування, виявлення наявних 
порушень та вжиття вичерпного обсягу 
дій, направлених на відновлення закон-
ності у зазначеній сфері.
Розглянувши у статті особливості пра-

вового регулювання державного нагля-
ду (контролю) у сфері містобудування, 
необхідно зазначити наступне: необхідно 
вжити термінових заходів з приведення 
нормативної бази в зазначеній сфері до 
єдиного понятійного апарату. Для цього 
очевидною є необхідність створення окре-
мого кодифікованого закону у сфері міс-
тобудування – містобудівного кодексу. З 
цією метою є необхідність в однозначному 
визначенні поняття нагляду (контролю) у 
сфері містобудування, яке повинно собою 
замінити всі інші аналогічні терміни, такі 
як архітектурно-будівельний контроль, 
будівельний контроль, нагляд у сфері бу-
дівництва тощо.
Окрім того, необхідно визначити окре-

мі значення об’єктам просторового плану-
вання, об’єкту архітектури, об’єкту будів-
ництва та об’єкту експлуатації як таких, 
які у своїй сукупності становлять об’єкти 
містобудування.
Також необхідно нормативно закріпи-

ти де-юре наявний у державному нагляді 
(контролі) у сфері містобудування де-факто 
стан, за якого цей контроль здійснюється 
на декількох рівнях: державному – через 
уповноважені органи державної виконав-
чої влади; місцевому – через органи міс-
цевого самоврядування; експертному – 
через відповідальних осіб: технічного та 
авторського нагляду, експертів відповід-
ного спрямування, виконавців робіт; гро-

мадському – через громадські організа-
ції та об’єднання, форми громадського 
контролю (громадські слухання, загальні 
збори тощо).

Література
1. Великий тлумачний словник україн-

ської мови. / Уклалад. і голов. ред. В. Т. Бу-
сел. – Ірпінь: ВТФ «Перун». 2007. – 1736 с.

2.Там само.
3. Юридична енциклопедія. Шемшу-

ченко Ю.С., Зяблюк М.П., Тацій В.Я., Гор-
батенко В.П. та ін.. – К.: Українська енци-
клопедія, 2002. Том.4. – С. 720.

4. Юридична енциклопедія. Шемшу-
ченко Ю.С., Зяблюк М.П., Тацій В.Я., Гор-
батенко В.П. та ін.. – К.: Українська енци-
клопедія, 1999. Том.2. – С. 744.

5. Юридична енциклопедія. Шемшу-
ченко Ю.С., Зяблюк М.П., Тацій В.Я., Гор-
батенко В.П. та ін.. – К.: Українська енци-
клопедія, 1999. Том.2. – С. 744.

6. Закон Україні «Про містобудівну 
діяльність» // Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 1992, №52, ст.683.

7. Постанова Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про затвердження Порядку здійснен-
ня державного архітектурно-будівельного 
контролю» від 23.05.2011 №553 // Офі-
ційний вісник України, 2011, №40, с.27, 
ст.1647.

8. Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» // Відомості Вер-
ховної Ради України (ВВР), 2011, №34, 
ст.343.

9. Закон Україні «Про архітектурну 
діяльність» // Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 1999, №31, ст.246.

10. Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо обмеження втручання у діяльність 
суб’єктів господарювання» // Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 2014, №36, 
ст.1189.

11. Закон України «Про основні засади 
нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності» // Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 2007, №29, ст.389.

12. ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013. Настанова 
про склад та зміст плану зонування території 
(зонінгу). -К:Мінрегіон України. - 2013. - 37 с.



162Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2015

Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

13. Закон України «Про дозвільну сис-
тему у сфері господарської діяльності» // 
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
2005, №48, ст.483.

14. Постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про деякі питання виконання підго-
товчих та будівельних робіт» від 13.04.2011 
№466 // Офіційний вісник України, 2011, 
№34, с.60, ст.1404.

15. Постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про затвердження Порядку при-
йняття в експлуатацію закінчених будів-
ництвом об’єктів» від 13.04.2011 №461 // 

SUMMARY 
The article studies the system of state supervision 

(control) of economic activity. The article aims to 
study the content of state supervision (control) of 
economic activity, to secure it to the Law of Ukraine 
and other legal acts, the defi nition of improving 
the legal regulation of state supervision (control) of 
urban development. The authors specify the place 
and role of state supervision (control) of urban 
development in the mechanisms of law enforcement, 
requirements, rules and rights.

АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено дослідженню сис-

теми державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності. Метою статті є до-
слідження змісту державного нагляду (контр-
олю) у сфері господарської діяльності, його за-
кріплення у нормах законів України та інших 
нормативно-правових актах, визначення на-
прямів удосконалення правового регулюван-
ня системи державного нагляду (контролю) 
у сфері містобудівної діяльності. У статті 
уточнено місце і роль державного нагляду 
(контролю) у сфері містобудівної діяльності 
в механізмах забезпечення дотримання зако-
нів, вимог, норм та прав.

Офіційний вісник України, 2011, №32, 
с.81, ст.1359.

16. Закон Україні «Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності» // 
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
2000, №36, ст.299.

17. Постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про ліцензування господарської ді-
яльності, пов’язаної із створенням об’єкта 
архітектури» від 23.05.2011 №551 // Офі-
ційний вісник України, 2007, №94, с.22, 
ст.3441.

18. Постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про авторський та технічний нагляд 
під час будівництва об’єкта архітектури» 
від 11.07.2007 №902 // Офіційний вісник 
України, 2007, №52, с.39, ст.2107.



163

Êóðåíäà Ñ.Â. - Îêðåì³ ïðàâîâ³ àñïåêòè êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ñôåð³...

ÎÊÐÅÌ² ÏÐÀÂÎÂ² ÀÑÏÅÊÒÈ ÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÕ 
ÐÈÇÈÊ²Â Ó ÑÔÅÐ² ÇÅÌÅËÜÍÈÕ Â²ÄÍÎÑÈÍ 

ÒÀ ¯Õ Ì²Í²Ì²ÇÀÖ²¯

Загалом, можна помітити таку законо-
мірність: корупційний ризик тим більший, 
що вужчим є «коридор дій» для зацікавле-
ної особи, що ширшим є такий «коридор» 
для представника влади. І він взагалі від-
сутній там, де немає контакту зацікавленої 
особи з чиновником, коли від чиновника 
не залежить нічого. Саме тому надзвичай-
но важливою є дерегуляція та автоматиза-
ція управління у сфері земельних відно-
син.
Окремі особливості запобігання ко-

рупції у земельних правовідносинах, 
окремі корупційні ризики досліджували-
ся, зокрема, П.Т.Гегою, А.Г.Мартином, 
П.Ф. Кулиничем, А.М. Мірошниченком, 
В.В. Носіком, О.Г.Поліщуком, А.І. Ріпен-
ком, В.І.Семчиком, О.В.Шкуропатом, 
М.В. Шульгою та іншими науковцями. По-
між тим, не всі з цих ризиків були дослі-
джені належним чином, а окремі їх аспекти 
також залишилися поза межами наукових 
досліджень.

Аналіз існуючих в Україні земельних від-
носин через призму теорії запобігання ко-
рупції дозволяє виділити основні корупцій-
ні ризики (чинники, фактори). До них, на 
наш погляд, належить, зокрема, складність 
існуючих управлінських процедур, а також 
делегування окремих функцій державного 
управління суб’єктам господарювання, не-
хай навіть і заснованим на державній влас-
ності. Саме зазначені корупційні ризики, а 
також недоліки в правовому регулюванні 
земельних відносин, що їх обумовлюють, і 
є метою дослідження цієї статті.
Складність управлінських процедур. 

При проведенні аналізу правового забезпе-
чення управління у сфері земельних відно-
син слід пам’ятати, що ризик корупції тим 
вищий, чим частіше особа змушена для ре-
алізації певного інтересу звертатися до ор-
ганів влади. Тобто сама по собі складність 
процедури є корупційним ризиком.
Це характерно практично для всіх про-

цедур, якими характеризується земельний 
процес.
Яскравим прикладом є процедура від-

ведення земельної ділянки – чи то при її так 
званій «безоплатній приватизації» (ст.118 
ЗКУ), чи то при наданні в користування із 
земель державної власності (ст.123 ЗКУ). 
При цьому одна й та сама по суті процедура 
відведення «паралельно» регулюється дво-
ма статтями Земельного кодексу України 
у прив’язці до потреб, якими обумовлене 
формування нової земельної ділянки, що 
навряд чи є виправданим.

В статье анализируются отдельные 
правовые аспекты таких коррупционных 
рисков в сфере земельных отношений, как 
сложность управленческих процедур и деле-
гирование функций управления субъектам 
хозяйствования. Указано на недостатки зе-
мельного законодательства. Предложены 
пути решения отдельных правовых проблем.

Ключові слова:корупція, корупційний ризик, зе-
мельні правовідносини, управлінські процедури, деле-
гування функцій управління.
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Зазначена процедура містить, як мі-
німум, (1) подачу клопотання, (2) розгляд 
клопотання і надання дозволу на розро-
блення проекту землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки, (3) замовлення і 
виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, (4) у певних 
випадках – необхідні експертизи (наукова 
археологічна та/або державна експерти-
за землевпорядної документації), (5) по-
годження проекту землеустрою (мінімум 
одним, зазвичай – двома, іноді – більшою 
кількістю органів), (6) затвердження про-
екту, (7) державна реєстрація земельної ді-
лянки, (8) державна реєстрація речового 
права на земельну ділянку. 
Неважко побачити, що більшість із на-

званих стадій насправді самі є окремими 
процедурами, які, у свою чергу, «розбива-
ються» на декілька етапів. До того ж, про-
цедура в будь-який момент може ускладни-
тися – наприклад, ще до подачі клопотання 
може існувати потреба у визначенні «бажа-
ного місця розташування земельної ділян-
ки», яке потрібно вказувати в клопотанні. 
Практика свідчить, що з’ясування цього 
«місця» законним шляхом – шляхом звер-
нення за інформацію до органів земельних 
ресурсів чи архітектури (ч.5 ст.24 Закону 
України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» та ін. положення законодав-
ства) – є вкрай малоефективним і дуже рід-
ко призводить до потрібного результату. 
Така ситуація створює чудове підґрунтя 
для корупції.
Іншим прикладом є передбачена дію-

чим законодавством процедура проведення 
земельних торгів. Складається враження, 
що автори Закону України «Про внесення 
змін до Земельного кодексу України щодо 
порядку проведення земельних торгів у 
формі аукціону» від 05.07.2012 року № 5077-
VI, яким основна частина (ст.ст.135-139) 
глави 21 ЗКУ була викладена у чинній ре-
дакції, спеціально переслідували мету яко-
мога більш ускладнити цю процедуру [1]. 
«Покрокова схема проведення земельних 
торгів» [2], розміщена на сайтіДержавної 
служби України з питань геодезії, карто-
графії та кадастру, і, очевидно, розроблена 
цим органом, включає 32 (!) «кроки». Від-

значимо, що насправді кроків істотно біль-
ше, оскільки деякі «кроки» насправді озна-
чають окремі багатоступеневі процедури.
Такими є, наприклад, процедури держав-
них закупівель різних послуг у процесі тор-
гів, або ж державної реєстрації земельної 
ділянки чи державної реєстрації речового 
права на земельну ділянку.
Державна реєстрація земельної ділян-

ки сама по собі складає досить складну і 
проблемну, з точки зору корупціогенних 
ризиків, процедуру. 
Відповідно до ст.24 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», 
для проведення державної реєстрації (яка 
здійснюється за місцем розташування зе-
мельної ділянки – ч.2) подається заява та 
документація із землеустрою, яка є під-
ставою для формування земельної ділян-
ки, в оригіналі та електронній формі (ч.4). 
На підставі цього протягом чотирнадцяти 
днів кадастровий реєстратор має здійсни-
ти державну реєстрацію або надати моти-
вовану відмову (ч.5). Принагідно відзна-
чимо, що однією із підстав для відмови є 
«знаходження в межах земельної ділянки, 
яку передбачається зареєструвати, іншої 
земельної ділянки або її частини» (ч.6). На 
підтвердження державної реєстрації заяв-
нику безоплатно надається витяг з Держав-
ного земельного кадастру (ч.8), при цьому 
Закон не встановлює строку, в який витяг 
повинен бути виданий.
Як уже зазначалося, ця проста (на папе-

рі) процедура насправді характеризується 
низкою корупційних ризиків. Основною 
проблемою, якою може бути обтяжений 
процес державної реєстрації земельної ді-
лянки, є ризик існування т.зв. «накладки». 
Низька якість землевпорядних робіт обу-
мовлює те, що навіть добре видимі та уста-
лені на місцевості межі вводяться до Дер-
жавного земельного кадастру некоректно, 
вони зміщуються в електронній базі даних 
ДЗК щодо свого коректного становища 
(хоча, слід зазначити, що «коректність» по-
ложення – поняття досить умовне). Про-
блема виникає тоді, коли до бази даних 
намагаються внести наступну ділянку, на 
місці якої вже знаходиться некоректно «по-
саджена» земельна ділянка. «Накладка» (за 
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термінологією Закону - «знаходження в 
межах земельної ділянки, яку передбача-
ється зареєструвати, іншої земельної ділян-
ки або її частини») є безумовною підставою 
для відмови у державній реєстрації земель-
ної ділянки відповідно до ч.6 ст.24 Зако-
ну України «Про Державний земельний 
кадастр», таким чином, процедура набут-
тя права на землю може бути заблокована 
повністю. При цьому задовільного меха-
нізму усунення проблеми законодавство 
не передбачає, що створює підґрунтя для 
корупції. Детальніше питання «накладок», 
пов’язані з ним корупційні ризики та шля-
хи їх усуненню потребують свого самостій-
ного вирішення.
Корупційні проблеми існують і при ре-

єстрації речових прав на земельну ділян-
ку. Відповідно до ч.1 ст.15 Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», дер-
жавна реєстрація передбачає, у спроще-
ному вигляді, (1) подачу заяви з доданими 
документами, (2) прийняття рішення про 
державну реєстрацію чи відмову в ній, (3) 
внесення записів до Державного реєстру 
прав, (4) видачу свідоцтва про право влас-
ності на майно (в Законі процедура описа-
на у вигляді 6 стадій). Посадові особи дер-
жавної реєстраційної служби проявляють 
неабияку фантазію, щоб віднайти якесь по-
рушення в процесі набуття прав на земель-
ну ділянку і, відповідно, заблокувати їх реє-
страцію. Втім, у даному випадку корупційні 
ризики пов’язані не стільки з самими по 
собі реєстраційними процедурами, скільки 
з суперечливістю законодавства про права 
на земельні ділянки та способи їх набуття. 
Водночас, слід серйозно замислитися над 
тим, чи слід взагалі надавати реєстраторам 
повноваження щодо оцінки законності на-
буття прав.
Враховуючи, що реєстрація прав вико-

нує насправді функцію оголошення прав, 
а не їх «офіційне визнання та підтверджен-
ня державою» (у цьому ми погоджуємося з 
Ю.Ю. Поповим [3, с. 8-9]), яка у випадку з 
рухомим майном, навіть дуже цінним, за-
безпечується простим фактом володіння, 
вбачається доцільним перейти до реєстра-
ції прав за заявницьким принципом, коли 

для внесення запису до реєстру достатньо 
буде пересвідчитися, що про новий запис 
просить особа, яка внесена до реєстру як 
суб’єкт права. 
З метою мінімізації складності управ-

лінських процедур як корупціогенного 
чинника необхідно ретельно проаналізува-
ти кожну із процедур з точки зору виправ-
даності існування тієї чи іншої стадії. У тих 
випадках, коли немає впевненості, що по-
зитивний ефект від існування певної стадії 
перевищує негативний, від неї слід відмов-
лятися. Таким чином, відмова від зайвих 
стадій є одним із засобів мінімізації такого 
корупціогенного фактора, як складність 
управлінських процедур. Саме під цим ку-
том зору необхідно аналізувати всі основні 
земельно-процесуальні процедури.
Крім того, аналіз, з точки зору міні-

мізації описаного корупційного ризику, 
повинен включати вивчення можливос-
ті встановлення режиму мовчазної згоди 
або вирішення питання за заявницьким 
принципом для тих стадій процедури, від 
яких не можна відмовитися. Більше того, 
необхідно досягти максимально широкого 
використання цифрових технологій з ав-
томатизацією адміністративного процесу з 
повним виключенням людського фактора – 
наприклад, має передбачатися можливість 
подачі заяв та інших документів в електро-
нному вигляді.
Окремо необхідно зупинитися на ідеї 

спрощення порядку надання адміністра-
тивних послуг шляхом їх надання через 
т.зв. «центри надання адміністративних 
послуг» (ЦНАП). Надання адміністратив-
них послуг через ЦНАП передбачене, на-
самперед, ч.1 ст.9 Закону України «Про ад-
міністративні послуги». На розвиток та 
виконання зазначеного Закону прийнято 
постанову Кабінету Міністрів України від 
20.02.2013 № 118 «Про затвердження При-
мірного положення про центр надання ад-
міністративних послуг».
Відповідно до ч.6 ст.12 Закону України 

«Про адміністративні послуги», перелік ад-
міністративних послуг, що надаються че-
рез ЦПАП, визначається органом, що при-
йняв рішення про утворення ЦНАП, при 
цьому, він «має включати адміністративні 
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послуги органів виконавчої влади, перелік 
яких затверджується Кабінетом Міністрів 
України»(ч.7). Цей перелік визначається 
Розпорядженням Кабінету Міністрів Укра-
їни від 16.05.2014 року № 523-р «Деякі пи-
тання надання адміністративних послуг 
органів виконавчої влади через центри на-
дання адміністративних послуг». Позиції 
33-46 переліку містять адміністративні по-
слуги у земельних відносинах. Відзначимо, 
що даний перелік не повністю узгоджуєть-
ся з переліком адміністративних послуг, що 
випливає із постанови Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання надання Держав-
ним агентством земельних ресурсів та його 
територіальними органами адміністратив-
них послуг» від 01.08.2011 року № 835.
На жаль, загалом перспективна ідея 

надання адміністративних послуг через 
ЦНАП, попри значні зусилля з боку керів-
ництва центрального органу виконавчої 
влади з питань земельних ресурсів [4], поки 
що не приносить жодного ефекту (принай-
мні, позитивного) у сфері земельних відно-
син, і, навпаки, насправді лише ускладнює 
життя зацікавленим особам, призводить 
до роздування бюрократичного апарату та 
знижує ефективність роботи чиновників. 
Причина такої ситуації у тому, що надання 
послуг через структури на зразок ЦНАП, 
який загалом орієнтований на ідею «єдино-
го вікна» можливе лише тоді, коли послуги 
надаються прозоро, дискреційний розсуд 
чиновників мінімальний або відсутній вза-
галі. На жаль, ситуація з адміністративни-
ми послугами у сфері земельних відносин 
не така. Для реалізації своїх інтересів заці-
кавлена особа змушена шукати особистий 
контакт з чиновником, інакше вона ризи-
кує отримати відписку, відмову або затягу-
вання вирішення питання.
Відзначимо і непродуману реалізацію 

ідеї ЦНАП при наданні послуг у сфері зе-
мельних відносин і, особливо, ведення 
ДЗК. На даний час ідея полягає у тому, 
щоб «пересадити» у ЦНАП хоча б одно-
го державного реєстратора. Втім, саме по 
собі «пересаджування» є проблематич-
ним, оскільки нормально працювати ре-
єстратор без доступу до архіву не може, 
необхідне також забезпечення належною 

комп’ютерної технікою, захищеними кана-
лами зв’язку тощо. Все це – справа, м’яко 
кажучи, не дуже проста та затратна. Крім 
того, на сьогодні в органах земельних ре-
сурсів посади «реєстратора» як такої немає, 
ця функція покладається на осіб, які займа-
ють посаду, скажімо, головного спеціаліста, 
яка передбачає виконання низки інших 
функціональних обов’язків, не пов’язаних з 
реєстрацією. Звичайно, теоретично можна 
ввести таку посаду, але в багатьох випадках 
це означатиме нераціональне використан-
ня робочої сили і, як наслідок, бюджетних 
коштів [5].
На наш погляд, на даному етапі слід 

покращувати якість надання адміністра-
тивних послуг і, у тому числі, запобігати 
корупційним проявам, по-перше, шляхом 
мінімізації числа адміністративних послуг, 
в отриманні яких зацікавлені особи мають 
потребу; по-друге, у спрощенні процедур 
надання послуг, бажано – шляхом повної 
автоматизації надання таких послуг. Зна-
чну частку «кадастрових» послуг можна 
надавати шляхом розміщення відповідної 
інформації у мережі Інтернет, що повністю 
знімає як корупційні ризики, так і питання 
доцільності надання відповідних послуг че-
рез ЦНАПи.
Делегування функцій державного 

управління суб’єктам господарювання. В 
Україні набуло поширення ганебне яви-
ще делегування (а фактично – у прямо-
му розумінні віддання на відкуп) різного 
роду підприємствам державних функцій – 
пов’язаних із веденням реєстрів, баз даних, 
виконанням певних різновидів проектних 
робіт тощо. 
Пояснюється необхідність залучення 

підприємств різними причинами – на-
приклад, необхідністю «адміністрування» 
відповідних реєстрів/баз даних. Також 
«відбілити» в очах громадськості ідею де-
легування має те, що підприємства є на-
чебто державними. Втім, на практиці ви-
вести ресурси з державного підприємства 
на користь приватних осіб не складає жод-
ної проблеми – починаючи від надання в 
оренду за безцінь «потрібним» чиновни-
кам представницьких авто і закінчуючи 
десятками мільйонів гривень, сплачених 
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як «роялті», оплата консультаційних по-
слуг тощо.

«Флагманом» схем із залученням 
суб’єктів господарювання до управління 
у сфері земельних відносин є ДП «Центр 
державного земельного кадастру», на який 
певний час тому взагалі покладалася лево-
ва частина функцій із ведення Державного 
земельного кадастру. 
Зараз Державний земельний кадастр 

ведеться органами земельних ресурсів, 
втім, Центр зберіг своє привілейоване ста-
новище і посідає важливе місце у корупцій-
них схемах. Вважаємо, що аналіз корупцій-
них проблем, пов’язаних із делегуванням 
державних функцій ДП «Центр державно-
го земельного кадастру», потребує свого са-
мостійного вивчення.
Ведучи мову про державну реєстрацію 

речових прав на земельні ділянки, необхід-
но згадати важливу роль ДП «Інформацій-
ний центр Міністерства юстиції».
Відповідно до ч.3 ст.6 Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», «ад-
міністратором Державного реєстру прав 
є державне підприємство, що належить 
до сфери управління Міністерства юстиції 
України, здійснює заходи зі створення та 
супроводження програмного забезпечення 
Державного реєстру прав та відповідає за 
технічне і технологічне забезпечення, збе-
реження та захист даних, що містяться у 
Державному реєстрі прав».
Постановою Кабінету Міністрів Укра-

їни «Про державне підприємство «Інфор-
маційний центр» Міністерства юстиції» від 
14.07.1999 року № 1272 встановлено, що 
підприємство є адміністратором реєстрів, 
створення та забезпечення функціонуван-
ня яких належить до компетенції Мініс-
терства юстиції. Не враховуючи реєстрів, 
функціонування яких (реєстрацію в яких) 
припинено, на сьогодні підприємство ад-
мініструє 17 (!) реєстрів, включаючи Дер-
жавний реєстр речових прав на нерухоме 
майно.
Схема, за якою державні функції ви-

конує суб’єкт господарювання, відкриває 
надзвичайно широкі можливості для «ви-
ведення» державних грошей в приватні 

руки. Наприклад, як вбачається з внутріш-
ніх документів Кабінету Міністрів Укра-
їни, за неповних три роки Інформцентр 
Міністерства юстиції перерахував власни-
кам програмного забезпечення, що вико-
ристовується для ведення державних ре-
єстрів, більше 200 мільйонів гривень, при 
тому, що за оцінками ГоловКРУ вартість 
програмного забезпечення одного реєстру 
становить 1-1,5 млн. грн., а вартість авто-
матизованої системи Інформцентру стано-
вить 16-24 млн. грн. Наведені цифри дають 
уявлення про масштаби втрат держави вна-
слідок корупційних схем[6].
На фоні таких «монстрів», як ДП «Ін-

формаційний центр» Міністерства юстиції» 
та ДП «Центр державного земельного ка-
дастру», державні інститути землеустрою 
виглядають майже непомітно. Не запере-
чуючи того факту, що деякі з цих установ 
сконцентрували потужний кадровий по-
тенціал і виступають флагманами наукових 
розробок у сфері землеустрою, слід вказа-
ти і на те, що вони відіграють певну роль 
в існуючих у земельних відносинах коруп-
ційних схемах [7, с.18-19]. Певний час в 
Україні існувала фактична монополія об-
ласних інститутів землеустрою на виконан-
ня землевпорядних робіт, внаслідок чого, 
як було зазначено на офіційному веб-сайті 
Державного агентства земельних ресурсів, 
«надбанням системи державних інститутів 
землеустрою» стали «цінні архівні мате-
ріали, які постійно перебувають у роботі, 
слугують благородній справі наведення 
порядку у сфері земельних відносин» [8]. 
Дозволимо собі не погодитися з централь-
ним органом виконавчої влади, що уповно-
важений реалізовувати державну політику 
у сфері земельних відносин. Цінні архів-
ні матеріали якщо і слугують благородній 
справі, то далеко не повною мірою, і вико-
ристовуються для штучного підтримання 
фактичної монополії державних інститутів 
землеустрою на виконання землевпоряд-
них робіт. Це штучно стримує конкуренцію 
на ринку землевпорядних послуг, що нега-
тивно позначається як на вартості, так і на 
якості робіт.
Статтею 32 Закону України «Про земле-

устрій» передбачено створення Державно-
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го фонду документації із землеустрою, По-
ложення про який на виконання цієї статті 
затверджено Кабінетом Міністрів України 
(постанова від 17.11.2004 № 1553). На да-
ний час вказані нормативно-правові акти 
не передбачають ні передачі до фонду «цін-
них архівних матеріалів» державних інсти-
тутів землеустрою, ні задовільного механіз-
му надання доступу до них. Відповідно до 
п.17 Положення, «матеріали Державного 
фонду надаються у користування за пись-
мовим запитом». При цьому забороняється 
«копіювання топографічних, картографіч-
них, аерознімальних та інших матеріалів 
без відповідного на те дозволу»; «передача 
вихідних матеріалів (їх копій) іншим осо-
бам без спеціального дозволу, якщо це не 
передбачено умовами їх використання».
Вбачається, що відповідні матеріали 

повинні бути надбанням суспільства і без-
перешкодно надаватися всім зацікавленим 
особам – бажано, шляхом розміщення їх 
у вільному (чи з мінімально необхідними 
обмеженнями, обумовленими, наприклад, 
стягненням невеликого державного мита) 
доступі у мережі Інтернет. 
Слід пам’ятати, що будь-який бар’єр для 

здійснення господарської діяльності підви-
щує корупційні ризики. Ліквідація фактич-
ної монополії державних підприємств, що 
забезпечується сьогодні ексклюзивним до-
ступом до архівів, дозволить, серед іншого, 
лібералізувати ціноутворення [7, с. 25], ви-
ключивши із постанови Кабінету Міністрів 
України «Про встановлення повноважень 
органів виконавчої влади та виконавчих 
органів міських рад щодо регулювання цін 
(тарифів)» від 25.12.1996 року № 1548 вка-
зівку на повноваження Мінагрополітики 
(за погодженням з Мінфіном та Мінеконом-
розвитку) встановлювати «ціни (тарифи) на 
розроблення документації із землеустрою 
та проведення землеоціночних робіт, 
оформлення їх результатів у електронному 
вигляді (формування обмінного файла)» та 
«граничні розміри плати з виконання зем-
левпорядних робіт у разі безоплатної пе-
редачі громадянам України земельних ді-
лянок».Слід погодитися з тим, що в умовах 
сучасного вільного ринку інжинірингових 
послуг ці архаїчні норми мають бути скасо-

вані – замовники повинні мати можливість 
замовляти послуги у тих виконавців, які 
пропонуватимуть більш конкурентні ціни 
[7, с. 24]. 
Непотрібною «прокладкою» між на-

лежною державі інформацією і суспіль-
ством, на користь якого ця інформація 
повинна використовуватися, є держав-
ні топографо-геодезичні підприємства. 
Технічна необхідність впровадження 
нової державної геодезичної системи 
координат УСК-2000 використовується 
Держземагентством України для спроб 
нав’язування виконавцям робіт із земле-
устрою та топографо-геодезичних робіт 
послуг підвідомчих державних підпри-
ємств, які монополізують ринок «транс-
формації координат» [7,с. 24].
Загалом, на наш погляд, будь-яке деле-

гування функцій держави суб’єктам госпо-
дарювання є категорично неприпустимим, 
воно неодмінно створює корупційні ризи-
ки. Державні функції повинні здійснювати 
державні органи, при цьому ситуація, коли 
держава штучно стримує доступ до пев-
ної інформації (реєстрів, баз даних тощо), 
не повинно мати місце. Більшість описа-
них нами корупційних схем повинна бути 
знищена шляхом розміщення відповідної 
інформації у вільному доступі. Будь-які 
платежі, які можуть справлятися за доступ 
до цієї інформації, мають, по-перше, бути 
помірними (якщо не символічними), і спря-
мовуватися до відповідних бюджетів. Крім 
того, безумовно, всі досліджені нами коруп-
ційні прояви потребують свого ще більш 
детального аналізу з метою мінімізації ко-
рупційних ризиків.
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SUMMARY 
This article analyzes some legal aspects of 

corruption risks in land relations as the complexity 
of management procedures and delegation of 
management functions to business entities. Pointed 
to the shortcomings of the land legislation. The 
ways of solving individual legal problems.

АНОТАЦІЯ 
У статті аналізуються окремі правові ас-

пекти таких корупційних ризиків у сфері зе-
мельних відносин як складність управлінських 
процедур та делегування функцій управління 
суб’єктам господарювання. Вказано на недолі-
ки земельного законодавства. Запропоновано 
шляхи вирішення окремих правових проблем.
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Конституцією України передбачається 
право на підприємницьку діяльність, яка 
не заборонена законом. З метою реалізації 
вказаного права, держава, через сукупність 
норм законодавства, наділила суб’єктів 
підприємницької діяльності відповідними 
похідними правами, а також надала мож-
ливості досягнення пов’язаних із цим за-
конних інтересів.
Таким похідним правом є захист прав 

усіх суб’єктів права власності і господарю-
вання, що реалізується через систему дер-
жавних органів та державних гарантій. За 
умов же зниження значення державного 
регулювання, посилення впливу ринкових 
відносин, збільшення рівня відстороненос-
ті держави від інтересів кожної окремої осо-
би, переслідування нею власних інтересів, 
неспроможності остаточного вирішення 
конфлікту інтересів на рівні судового захис-
ту, актуальності набирає захист інтересів 
суб’єктів господарювання на позасудовому 
та позадержавному рівні.
Однак важливим є розуміння об’єкту 

такого захисту, а саме чим є суб’єктивне 
право та законний інтерес, яке їх співвід-
ношення та взаємозв’язок при здійсненні 
захисту. 

Метою цієї статті є дослідження понят-
тя “позасудовий захист”, його співвідно-
шення із поняттями“захист” і “оборона”, та 
проблем застосування.
Завданням цієї статті є визначення тер-

міну “позасудовий захист прав та інтересів 
суб’єкта господарювання”.
Так, існують різноманітні підходи до ви-

значення суб’єктивного права та інтересу, 
однак немає єдності поглядів щодо крите-
ріїв їх розмежування, особливо за умов різ-
номанітного законодавчого регулювання. 
Якщо не вдаватись до детального ана-

лізу, суб’єктивне право являє собою систе-
му конкретних правомочностей особи, що 
випливають із загальноприйнятих норм чи 
належать носію права від народження й за-
лежні у певних межах від їхньої волі й сві-
домості. 
Право вважається соціально-правовими 

прагненнями людей, наприклад, право лю-
дини на життя, право народів на самовиз-
начення й т.п. Такі прагнення обумовлені 
природою людини й вважаються природ-
ними правами [10, с.223]. 
З огляду ж на те, що суб’єкт господарю-

вання створюється задля задоволення від-
повідних прагнень людей, можна вважати, 
що право суб’єкта господарювання є по-
хідним від природного права людини, яка 
його створила для задоволення своїх праг-
нень.
Нерідко право розглядається і як систе-

ма правових засобів для вирішення прак-
тично значимих завдань суспільства, для 

Статья посвящена исследованию поня-
тия «внесудебная защита прав и интересов 
субъекта хозяйствования», его объекту и про-
блемам применения.
Ключові слова: захист, суб’єкти господарювання, 

порушення прав
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задоволення інтересів людей [17, с.18]. При 
цьому суб’єктивне право є передбаченою 
законом і забезпечуваною державою мірою 
можливої поведінки особи щодо задоволен-
ня своїх законних інтересів” [13, с.464].
Поряд з тим, суб’єктивне право утво-

рює два види рівних можливостей: можли-
вість визначати власну поведінку та мож-
ливість вимагати відповідної поведінки від 
зобов’язаних осіб [20, c. 227].Тим самим 
закладено основу для забезпечення дотри-
мання суб’єктивного права особи з боку ін-
ших осіб, через систему правового захисту. 
Причому суб’єктивне право включає в себе 
відповідне право на захист, яке, у свою чер-
гу, є правом на реалізацію права. 
Зважаючи на це, вважаємо право на за-

хист не самостійним та таким, що є залеж-
ним від суб’єктивного права, є його право-
мочністю. Адже право на захист створене 
для реалізації суб’єктивного права, є перед-
баченою можливістю використати допусти-
мі законодавством та моральними засадами 
суспільства заходи з метою недопущення 
порушення основного суб’єктивного права 
та його відновлення у разі порушення, а та-
кож припинення дій з боку порушника.
Поряд з тим, частина науковців виділяє 

право в залежність від інтересу. Зокрема, 
суб’єктивне право сприймається як засіб 
реалізації інтересів [18, с.32], засіб задо-
волення законних інтересів [3, с.116; 11, 
с.141]. 
Натомість, Іеринг Р. вважав право саме 

захищеним (законним) інтересом, як сукуп-
ність загальних та індивідуальних інтер-
есів, результатом боротьби інтересів інди-
відів, груп і станів суспільства [9, с.412].
Певним визнанням вказаних твер-

джень науковців з боку законодавця стало 
відображення норм статей 20, 47 та 147 
Господарського кодексу (далі ГК) України, 
за якими майнові інтереси суб’єкта госпо-
дарювання є основними інтересами від-
повідної особи і реалізовуються через за-
хищеність майнових прав у межах шляхів, 
передбачених законом.
Однак для суб’єктів господарювання 

характерним є обмеження суб’єктивних 
праву зв’язку із участю останніх у право-
відносинах між собою та із державою, у по-

рівнянні з не господарюючими суб’єктами. 
Тим самим забезпечується нерівність таких 
сторін, а відповідно, і наслідки їх впливу. До 
таких правовідносин відносяться такі, як 
адміністративно-господарські, податкові й 
інші публічно-правові, у яких пов’язаними 
учасниками є наділений владою суб’єкт 
права та зобов’язаний суб’єкт права.
В умовах такої нерівності не можна спо-

діватися на однакові можливості для захис-
ту. Як стверджував Єлісейкін П.Ф., юри-
дична рівність суб’єктів правовідносин, їх 
участь у формуванні і розвитку взаємин, 
альтернативний спосіб врегулювання кон-
фліктів тощо носить поза процесуальний і 
непроцесуальний характер [8, с.58]. Це, у 
свою чергу, породжує правові наслідки, що 
передбачають додаткові складнощі у реалі-
зації будь-якого права.
Теж саме стосується і шляхів забезпе-

чення рівності учасників господарських 
правовідносин, адже у них наявне постійне 
протистояння, що так чи інакше призво-
дить до порушення рівності, покладення 
на одних більших зобов’язань ніж на ін-
ших, можливості реалізувати свої права та 
забезпечити свої інтереси у превалюючому 
положенні тощо.
Поряд з тим, законодавство України не 

визнає різниці між порушенням прав осо-
би та її законних інтересів. Цим закріпле-
но принцип невід’ємності категорій права 
та інтересу, встановлено правило, за яким 
права не є вичерпними і можуть законодав-
чо розширюватися.
Однак інтерес не є однозначною 

суб’єктивною категорією, адже проявля-
ється поза усвідомленням конкретного 
індивідуума. У кожного господарюючого 
суб’єкта існують свої власні інтереси, які не 
можуть повністю співпадати з інтересами 
інших осіб, а тим паче за умов конкурент-
них ринкових відносин. 
Такий інтерес може усвідомлюватися 

суб’єктом, але його суб’єктивний образ не 
є інтересом, а сам інтерес існує незалежно 
від суб’єкта, є чимось існуючим зовні люди-
ни та визначає його поведінку в суспільстві, 
незалежно від того, усвідомлює суб’єкт ці 
інтереси або не усвідомлює [5, с.254].
Інтерес не породжується свідомістю, іс-
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нує у формі зв’язку суб’єкта з оточуючими 
його умовами. Цей зв’язок виявляється у 
вигляді суспільних відносин, змістом яких 
є потреба суб’єкта. Більшість вчених право-
знавців вважає, що інтерес – це об’єктивна 
категорія [15, с.20].
Поряд з тим, суспільні інтереси, які іс-

нують в об’єктивному світосприйнятті, 
знаходяться під впливом індивідуального 
інтересу. Зокрема, кожна особа, діючи за 
певних умов, породжує суб’єктивно нові ін-
тереси, які не існували раніше у будь-який 
час. Такі інтереси пов’язані виключно із 
тими чи іншими обставинами, намірами і є 
досить ідеалістичними. 
Однак, через діяльність суб’єкта інтер-

ес перестає бути чимось ідеалістично бажа-
ним, набуває чітких рис та усвідомлення, 
стає об’єктивним явищем, а отже, і форму-
ється необхідність його загального сприй-
няття суспільством, що потребує закрі-
плення через норми права. Відповідною 
діяльністю формується інтерес суб’єкта 
господарювання, який є ще  ширшим та 
більш ускладненим поняттям.Вплив на 
такі інтереси можуть мати як позитивні 
наслідки, так і наслідки у вигляді збитків, 
неможливості подальшого ведення відпо-
відної підприємницької діяльності, пере-
пони щодо реалізації прав на підприємни-
цтво тощо.
Законодавець фактично намагався ви-

значити коло інтересів суб’єкта господа-
рювання в нормах статті 47 ГК України, 
гарантуючи усім підприємцям рівні права 
та рівні можливості для залучення і вико-
ристання матеріально-технічних, фінансо-
вих, трудових, інформаційних, природних 
та інших ресурсів. При цьому жодного пе-
редбачення засобів забезпечення проголо-
шеної рівності суб’єктів господарювання 
не існує. Адже не можна говорити про таку 
рівність за умов, коли має місце численне 
безвідповідального порушення законодав-
ства з боку одних суб’єктів господарювання 
й правового тиску з боку держави на інших.
За таких умов право створене та покликане 
на реалізацію чи обмеження інтересу. 
Оскільки інтерес є більш плинним та 

еластичним, право не може бути постійно 
актуальним по відношенню до інтересу, що 

пояснює первинність інтересу у співвідно-
шенні із правом. Держава через законодав-
ство не має жодної можливості регламенту-
вати абсолютно всі інтереси, які виникають 
у процесі життєдіяльності. Вона лише в 
змозі визначити межі прийнятної поведін-
ки, під час сприйняття яких виникають 
певні інтереси, що зумовлює формування 
прав та обов’язків кожного учасника таких 
правовідносин.
Передбачені законодавством інтереси 

відносяться до категорії охоронюваних за-
коном, а отже є визначальними для форму-
вання права.
У свою чергу, лише охоронюваний за-

коном інтерес може виступати предметом 
захисту з боку особи, у тому числі і держав-
ного захисту [1, с. 27].Відповідний охороню-
ваний законом інтерес передбачає законні 
інтереси, що передбачені законодавством, 
та інтереси, що допустимі суспільством.
Законними ж інтересами є передбачу-

вані, згруповані та систематизовані інте-
реси, що передбачають реальні наслідки, 
які можуть бути реалізовані, допустимі чи 
простимульовані з боку права. Фактично це 
інтереси, які відповідають закону, забезпе-
чуються нормами права та не спотворюють 
призначення права щодо забезпечення 
життєдіяльності будь-якої особи у своєму 
поєднанні. 
У свою чергу, має місце і не законний ін-

терес, як альтернатива інтересу законному, 
що породжений несприйняттям встановле-
них правил.Такими незаконним інтереса-
ми вважаються ті, що не відображаються 
в об’єктивному праві або визначаються як 
суспільно шкідливі, не відповідають за-
гальному благу, їх захист не гарантується 
державою, а реалізація тягне за юридичну 
відповідальність, якщо при цьому порушу-
ється встановлений правопорядок і законні 
інтереси інших осіб [2, с. 14].
Оскільки ж система державного захис-

ту прав та інтересів передбачає захист охо-
ронюваних законних інтересів, а не будь-
яких інших, актуальною є проблема, за 
якої органи державної влади та місцевого 
самоврядування відмовляють у захисті, мо-
тивуючи це тим, що інтерес особи не пору-
шений.Такий стан речей створює підстави 
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для звернення за захистом у формі позасу-
довій, а в деяких випадках і в альтернатив-
ній державній. 
Не існує і єдиного розуміння, що є та-

ким “захистом” з позиції законодавства, 
науки та практики. Чітка систематизація 
форм захисту, окремих ознак, за якими її 
можна було б зробити, меж застосування та 
забезпечення реалізації на практиці донині 
не розроблена. 
Згідно з Конституцією України захист 

та право на нього є найважливішою гаран-
тією реального здійснення прав та забез-
печення інтересів і є предметом діяльності 
створюваних державою інституцій. 
Дзера І.О. вважає право на захист ма-

теріальним суб’єктивним правом правоохо-
ронного характеру, що виникло в момент 
порушення регулятивного суб’єктивного 
права з боку потерпілого [7, с. 17-18].
Поняття “захист” передбачає 

зобов’язання держави та її органів здій-
снювати конкретні заходи по відношенню 
до тих чи інших прав і законних інтересів 
або гарантувати дотримання таких прав та 
інтересів, що ще не порушені з боку тре-
тіх осіб. Тобто має місце більше реагуюча 
функція держави, що впливає на певну 
превентивність захисту.
Поряд з тим, під час захисту має місце 

превентивна функція, яка є первинною по 
відношенню до потенційного порушника, 
а сам захист передбачає не лише засоби 
реагування. Не можна вважати, що захист 
прав та інтересів є виключно наслідковою 
дією, що вчиняється виключно після до-
пущеного правопорушення, оскільки необ-
хідність у захисті може бути викликана ще з 
моменту зазіхання на право та інтерес.
Термін “захист” використовується для 

позначення функціонального аспекту і 
ознаки об’єкта, пов’язаної з суб’єктом за-
хисної функції. Натомість термін “охоро-
на” фіксує увагу на структурному аспек-
ті, однак багато в чому змістовні відтінки 
термінів, що склалися, випадкові, умовні і 
досить рухомі в рамках загальних констант 
[14, с.27]. Захист – це функціональне та ін-
струментальне явище, охорона субстанці-
ональне та інституціональне явище. При 
цьому обидва є способами забезпечення 

суб’єктивних прав і законних інтересів з 
урахуванням того, що охорона є головною 
метою захисту [21, c. 26]
У поєднані між собою захист по відно-

шенню до правової охорони відображає 
суб’єктивне природне право, що набуваєть-
ся з виникненням відповідної особи, набут-
тя нею суб’єктоздатності. Натомість прина-
лежність права на захист особі не залежить 
і не пов’язується з порушенням або оспо-
рюванням конкретного права іншої особи. 
Ромовська З.В. вважає, що правовий за-

хист – завжди акт, що вже відбувся, оскіль-
ки є безпосередньою реалізацією міри дер-
жавного примусу, що визначена в рішенні 
державного органу, уповноваженого на 
виконання правового захисту. Не виклю-
чаємо і думку про те, що захист є проце-
сом захисту, що має свій початок (подання 
позову, заяви тощо) та кінець (виконання 
рішення) [16,c.480-481;6, с. 35].
Розглядається захист прав суб’єктів 

підприємницької діяльності і як введення 
в дію системи правових та організаційно-
технічних заходів, спрямованих на забез-
печення реалізації прав суб’єктів підпри-
ємницької діяльності та недопущення їх 
порушення [4, с.31]. 
Стойка В.М. розглядає захист і як сукуп-

ність способів, визначених законодавством, 
ціллю яких є поновлення порушених чи 
оскаржуваних прав, а також застосуван-
ня санкцій по відношенню до порушників 
охоронних прав та інтересів [19, c.24]. 
Водночас, утриманням від здійснення 

дій, що матимуть наслідком порушення 
своїх прав та інтересів суб’єкта господа-
рювання, особа також здійснює захист. В 
окремих випадках саме такий спосіб захис-
ту буде найефективнішим по відношенню 
до інших, зокрема забезпечить загрозу для 
інших осіб накладення відповідальності, 
що визначена законодавством.
Відповідальність же виступає як за-

сіб спонукання, стимулювання боржника 
добровільно виконати свій обов’язок [12, 
с.830]. Розуміння можливості настання не-
гативних наслідків для себе, у таких випад-
ках є превентивним заходом впливу на по-
тенційного порушника.
Зважаючи на зазначене, захист суб’єкта 
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господарювання завжди проявляється че-
рез правозастосовчу діяльність, що може 
здійснюватисьу вигляді активних дій та 
пасивної бездіяльності, має комплексний 
системний характер, спрямований на ре-
алізацію особою своїх права й законних 
інтересів, а також убезпечення від їх по-
рушення в подальшому.Форми, засоби та 
порядок такого захисту забезпечуються 
нормами матеріального та процесуального 
права у своєму поєднанні із позаправовими 
нормами, що склалися у суспільстві, через 
гарантований державою механізм реаліза-
ції.Такий захист є більш конкретним яви-
щем по відношенню до оборони, та спря-
мований на забезпечення виконання та 
дотримання суб’єктивних прав та інтересів 
за допомогою спеціальних інструментів – 
різноманітних заходів, засобів, способів за-
хисту, що не заборонені законом. 
Однак, з огляду на те, що при здійсненні 

захисту через органи державної влади, пе-
редусім органи державного судочинства, та 
органи місцевого самоврядування, останні 
виходять виключно із норм, прямо перед-
бачених законодавством, реалізація повно-
цінного захисту прав та інтересів суб’єкта 
залишається неможливим. 
З огляду на це важливою є можливість 

забезпечення саме позасудового та позадер-
жавного захисту прав та інтересів суб’єкта 
господарювання, що здійснюється в межах 
дозволених, але не обов’язково передбаче-
них законодавством способів. Тим паче, що 
відповідний позасудовий захист є однією 
з форм захисту, а отже, співвідноситься із 
останнім як конкретне та загальне.
Натомість реалізація захисту залежить 

від суб’єктного складу учасників право-
відносин, можливості звернення до третіх 
осіб, їх доступності, через що саме поза-
судовий захист прав та інтересів суб’єкта 
господарювання є більш вільним з позиції 
обмежень та може бути побудований як на 
юрисдикційних, так і неюрисдикційних за-
ходах. 

Висновки
Під захистом прав та законних ін-

тересів суб’єктів господарювання можна 
розуміти не заборонену законом комп-

лексну сукупність можливостей, засо-
бів, методів, форм, способів запобіган-
ня, протидії, відновлення та усунення 
наслідків порушення суб’єктивних прав 
та законних інтересів суб’єкта господа-
рювання суб’єктів, а також спонукання 
до дотримання таких прав та інтересів 
з боку третіх осіб у майбутньому та при-
тягнення їх до відповідальності у разі по-
рушення. Позазудовий же захист є фор-
мою такого захисту, що є більш вільною 
та не регламентованою.
Це дає змогу виділяти ефективні право-

ві механізми, що застосовуються при спо-
нуканні сторін до вирішення тих чи інших 
конфліктів у правовідносинах між ними.
Натомість відсутність конкретики в зако-
нодавстві має бути спрямована на надання 
можливості вирішення проблемних питань 
у найбільш прийнятний для таких учасни-
ків спосіб.
З огляду на зазначене, необхідним є 

удосконалення існуючої системи законо-
давства, що має здійснюватися задля такої 
мети, як закріплення рівності учасників 
правовідносин не на декларативному рівні, 
а на рівні реального дотримання прав та за-
конних інтересів учасників правовідносин.
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SUMMARY 
The article investigates the concept of “Non-

juridical protection of rights and interests of 
a business entity”, its object and problems of 
application.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню по-

няття “позасудовий захист прав та інтересів 
суб’єкта господарювання”, його об’єкта та 
проблемам застосування.
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ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
Â ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ ÓÊÐÀÈÍÛ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÊÐÈÇÈÑÀ 

ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

Изучение и анализ современных тенден-
ций развития корпоративного сектора сви-
детельствует о концентрации собственности 
в руках представителей финансово-про-
мышленных групп, занятии иностранными 
банками доминирующих позиций в финан-
совом секторе экономики, а также привле-
чении и использовании государством значи-
тельных заемных средств корпоративного 
сектора. Под влиянием нестабильной ситуа-
ции в Украине отмечено снижения деловой 
активности в корпоративном секторе стра-
ны, что сопровождается оттоком прямых 
иностранных инвестиций из страны, соста-
вившим 8 млрд. долл. за период с сентября 
2013 года и сентября2014 года [1]. Деваль-
вация национальной валюты, отток депо-
зитов, дефицит ликвидности, сокращение 
кредитного портфеля, уменьшение банков-
ских резервов относятся к числу вызовов, с 
которыми столкнулась банковская система 
Украины. В соответствии с данными Нацио-

нального Банка Украины общая сумма про-
сроченной задолженности в трех крупней-
ших государственных банках – Ощадбанке, 
Укрэксимбанке и Укргазбанке составила 
40,4 млрд. грн. или более 20 % от объема 
их кредитного портфеля на 1 октября 2014 
года. Доля просроченных кредитов, выдан-
ных украинскими банками, составляла 11,5 % 
на указанную дату по сравнению с 7,7 % в 
начале года [2]. В рамках проведения меро-
приятий, направленных на укрепление бан-
ковской системы,33 банка были выведены с 
рынка. В ежегодном отчете по банковскому 
сектору группы Инвестиционный Капитал 
Украина (ICU) указано, что в целом банков-
ская система нуждается в докапитализации 
на 170 млрд. грн., причем 135 млрд. грн. до-
полнительных вливаний требуется банкам 
из списка топ – 35ICU [3]. Экономический 
кризис вынудил банки переориентировать 
свою деятельность на работу с корпоратив-
ным сектором. Реализация новой стратегии 
увеличения доли корпоративного сектора 
в общем портфеле финансовых учрежде-
ний рассматривается в качестве генератора 
корпоративной активности и основы для 
быстрого восстановления экономики Укра-
ины. Функционирование корпоративного 
сектора затрудняется отсутствием реально 
рыночных компаний, ценные бумаги кото-
рых активно обращаются на рынке и уча-
ствуют в торгах. По данным Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому 
рынку (НКЦБФР) в Украине было зареги-
стрировано 12965 акционерных обществ 

У статті розглянуто проблеми функціо-
нування корпоративного сектора економіки 
в умовах банківської кризи. Проведено аналіз 
основних підходів дослідження корпоративних 
структур. Система корпоративного управ-
ління всередині компанії представлена у ви-
гляді ієрархії вертикальних і горизонтальних 
зв’язків. Виявлено особливості системи корпо-
ративного управління в інверсійній економіці.
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по итогам августа 2013 года. Из данной ве-
личины к открытым акционерным обще-
ствам (ОАО) было отнесено 2366, закрытым 
акционерным обществам(ЗАО) – 3632, пу-
бличным акционерным обществами (ПАО) 
– 3067 и частными акционерными общества-
ми (ЧАО) – 3900[3, с. 16]. Переход к полной 
открытости корпоративного сектора связан 
с пересмотром критериев разделения акци-
онерных обществ на публичные и частные с 
учетом активности на рынке ценных бумаг. 
В развитых странах к рыночным компани-
ям относятся такие организации, ценные 
бумаги которых активно обращаются и уча-
ствуют в торгах на фондовом рынке. В про-
тивоположность с нерыночными компания-
ми, которые являются закрытыми, с точки 
зрения отчетности и раскрытия информа-
ции, отсутствие практики освещения при-
были и выплаты дивидендов. Формирова-
ние непрозрачной системы корпоративного 
управления в Украине сопровождалось за-
полнением образовавшихся институцио-
нальных пустот неформальными формами 
отношений. В развитых странах существует 
относительно прозрачная система деятель-
ности компаний, обеспечивающая соблюде-
ние контрактных обязательств, сокращение 
информационных издержек. Применение 
многообразных форм и методов организа-
ции бизнеса предусматривает использова-
ние неформальных типов экономического 
поведения, выполняющих стабилизацион-
ную роль, обеспечивающих необходимые 
адаптационные возможности системы [4, 
с. 50]. Развитие национального фондового 
рынка в Украине рассматривается в качестве 
важного источника привлечения финансо-
вых ресурсов в экономику, возрастания до-
ходов операторов. Использование долговых 
инструментов в форме облигаций внутрен-
него государственного займа (ОВГЗ) и воз-
растаниеих доли до 74 % на национальном 
фондовом рынке в 2014 году свидетельству-
ет о преобладающей роли государства как 
заемщика финансовых средств. Доля акций 
в структуре торгов на фондовых биржах 
Украины уменьшилась в четыре раза с 39 % 
до 10 % с 2007 по 2013 годы. Банки явля-
ются собственниками крупнейшего инве-
стиционного портфеля, составляющего 80 % 

от общего объема активов в собственности 
финансовых институтов. Инвестиционный 
портфель состоит из облигаций, доля кото-
рых составляет 67 %, и акций, доля которых 
равна 6 % [5, с. 6].
Успешность проведения экономических 

преобразований в экономике зависит от сте-
пени развития корпоративного сектора. К 
числу наиболее распространенных проблем, с 
которыми сталкиваются компании, относятся 
следующие: многоуровневая корпоративная 
коррупция; противоречие интересов менед-
жмента и акционеров; конфликты между ак-
ционерами; неравноправие миноритарных 
и мажоритарных акционеров; неодинаковые 
права лиц, основанные на отношениях соб-
ственности [6, с. 37]. Ученые указывают на 
невыполнение в полной мере государством 
функции контроля за выполнением контракт-
ных обязательств экономическими субъекта-
ми, а также за обеспечением гарантий соблю-
дения прав и обязанностей работниками в 
иерархической системе трудовых отношений. 
Г. Барзел полагает, что «…до сих пор эконо-
мисты не в состоянии использовать понятие 
прав собственности при анализе индивиду-
ального поведения. Этот факт объясняется 
склонностью экономистов абсолютизировать 
экономические права собственности. К тому 
же понятие прав собственности переплетено 
с понятием величины расходов по передаче, 
получению и защите прав. Можно допустить, 
что в отношении любых благ расходы возрас-
тают, а цена полной защиты и передачи прав 
крайне высокая. Тем самым экономические 
права никогда не могут полностью реализо-
вываться, поскольку людям всегда не выгодна 
полная реализация всего потенциала их соб-
ственности» [7, с. 2].
Расширение и углубление связей между 

компаниями, усложнение системы управле-
ния современным производством, снижение 
стоимости трансакций, развитие глобальной 
конкуренции, изменение структуры компа-
ний свидетельствуют об актуальности дан-
ного исследования. Разработка механизма, 
обеспечивающего эффективную работу кор-
поративного сектора экономики в условиях 
кризиса банковской системы, будет способ-
ствовать укреплению и выходу компаний на 
международные рынки капитала.
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1.1. Анализ основных подходов исследо-
вания корпоративных структур
Современная организация и функцио-

нирование корпоративного сектора эконо-
мики отражает конфликт интересов, опре-
деляемый функционированием институтов. 
Ряд авторов понимает под корпоративным 
управлением систему взаимоотношений 
различных групп акционеров и менедже-
ров корпорации, обеспечивающих защиту 
финансовых интересов акционеров от оп-
портунистического поведения менедже-
ров. В частности, В. Клейнер указывает, 
что данная система публичной компании 
и фондового рынка определяет управлен-
ческие решения, финансовые и информа-
ционные потоки [5, с. 35]. Другие ученые 
под корпоративным управлением рассма-
тривают перечень форм поведения корпо-
рации, для оценки которых применяются 
экономические показатели деятельности. К 
ним относятся эффективность деятельности 
совета директоров корпорации, величина 
компенсации менеджеров, финансово-эко-
номические результаты работы компании. 
Система корпоративного управления ком-
пании определяется многообразием связей 
и взаимодействий на горизонтальном уров-
не и вертикальном уровнях. В соответствии 
с данными рейтинга Forbes200 крупнейших 
компаний Украины по объему выручки и 
прибыли выделены Метинвест, ДТЭК, Ар-
селорМиттал Кривой Рог, АТБ-маркет, Фоз-
зи Групп в 2014 году. По уровню доходно-
сти металлургия была отнесена к наиболее 
доходной отрасли. Среди десяти компаний, 
с максимальным приростом дохода, четыре 
металлургических, три АПК, три лидера мо-
бильного рынка [8].
Анализируя существующие организа-

ционно-управленческие концепции, В. Ко-
лонтай связывает возникновение организа-
ционных полей с процессом, при котором 
организации оказываются как бы встроен-
ными в более крупные группы объединений 
[9, с. 83]. Они определяют правила поведе-
ния в бизнесе и имеют власть для обеспече-
ния их соблюдения. Задачами функциони-
рования организационных полей являются 
содействие стабильности, а также обеспече-
ние контроля над внешней средой. Размеры 

фирмы, ее экономическая мощь относятся 
к важнейшим показателям, позволяющим 
поддерживать ее участие в сохранении орга-
низационного поля как вида сотрудничества. 
Стремительное сращивание инвести-

ционного и финансового капитала сопро-
вождается появлением интегрированных 
субъектов финансовых отношений, хозяй-
ственно не зависящих друг от друга, но 
имеющих единый центр управления, свя-
занных между собой имущественно, техно-
логически и на основе персональных кон-
тактов. М. Евпевич предложил типологию 
интегрированных бизнес-групп по следую-
щим признакам. По цели создания выделя-
ются интегрированные бизнес-группы для 
достижения экономического синергетиче-
ского эффекта за счет образования матери-
альных хозяйственных и нехозяйственных 
взаимосвязей и аккумуляции финансовых 
и прочих ресурсов, для получения выгоды 
от совместного налогового планирования и 
управления финансами, построения финан-
совых и налоговых схем, для укрепления 
контроля над бизнесом. В зависимости от 
типа связей различают имущественные и 
персональные. По организационной фор-
ме структуры управления подразделяются 
на технологически вертикальные, горизон-
тальноинтегрированные и смешанные объ-
единения. Интегрированные бизнес-груп-
пы различаются по степени жесткости в 
зависимости от имущественной зависимости 
на жесткие и размытые [10, с. 176]. Особен-
ностями функционирования интегрирован-
ных бизнес-групп является преобладание 
влияния неформальных связей в условиях 
слабой формальной имущественной зави-
симости, что приводит к непрозрачности ее 
структуры и выходу отношений за пределы 
группы. 
С целью выяснения сущности системы 

корпоративного управления представим 
взаимоотношения внутри компании в виде 
иерархии вертикальных связей между ак-
ционерами, ежегодным общим собранием 
акционеров, наблюдательным советом и со-
ветом директоров, менеджментом и наем-
ными рабочими. 
В масштабах глобальной экономики кор-

порации взаимодействуют между собой на 
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основе сетевого принципа, применение кото-
рого позволяет получать преимущества, вы-
ражающиеся в сокращении трансакционных 
издержек, росте доходов, быстрой реакции 
компании на изменение конъюнктуры, улуч-
шении межорганизационного сотрудниче-
ства. Взаимоотношения между индивидами, 
акционерами, инвестиционными фондами и 
банками представим в виде горизонтальных 
связей. Совокупность вертикальных и гори-
зонтальных связей внутри компании опре-
деляет систему ее управления в переходной 
экономике (рис. 1). 
Сочетание и согласование многообра-

зия связей представляет единство, которое 
включает их взаимообусловленность, взаи-
мосочетание и взаимозависимость. Целост-
ность системы выражается в полноте, всесто-
роннем охвате всех свойств, сторон и связей 
объекта. Применение иерархий, сетей при 
исследовании корпоративных структур по-
зволяет объяснить повышение эффективно-
сти производства корпоративных структур 
в условиях нестабильности на финансовом 
рынке.

1.2.Система корпоративного управле-
ния в инверсионной экономике
В условиях укрупнения корпоративных 

структур и увеличения числа сделок, совер-
шаемых корпорациями, взаимодействия с 
партнерами – крупными фирмами сетевые 
бизнес – структуры используют рыночные 
механизмы. Особенность развития таких 
структур заключается в ориентации на ис-
пользование активов партнеров для созда-
ния потребительских ценностей вместо со-
средоточения всех необходимых активов 
внутри одной фирмы. Р.Майлз и Ч.Сноу – 
первые исследователи, наиболее четко опи-
савшие сетевые формы организации круп-
ного бизнеса, выделили 3 основные формы: 
внутреннюю, стабильную и динамическую 
[11, с. 168]. В соответствии с их подходом 
сферами применения сетевых структур яв-
ляются следующие:

• внутренние и стабильные сети, наи-
более приемлемые в зрелых отраслях, где 
требуются высокие капитальные вложения;

• динамические сети, подходящие для 
низкотехнологичных отраслей с короткими 

Рис. 1. Корпоративная система управления в переходной экономике
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циклами разработки продуктов и для разви-
вающихся высокотехнологичных отраслей 
(электроника и биотехнология).
Внутренняя сеть предполагает, что кор-

порация сохраняет свои размеры, грани-
цы и число входящих в нее компаний, а 
также вводит во внутрифирменную среду 
рыночные механизмы. Стабильная сеть ха-
рактеризуется тем, что центральная фирма 
контролирует несколько наиболее важных 
активов, которые определяют конкуренто-
способность компании в той или иной сфере 
бизнеса. Остальные активы она получает за 
счет тесного сотрудничества со своими по-
стоянными партнерами (дистрибьюторами, 
поставщиками и т.п.). Динамическая сеть 
построена на максимальном выносе акти-
вов за пределы стержневой фирмы, которая 
контролирует только один-два важных ак-
тива, а иногда не имеет даже их, а лишь ко-
ординирует информационные и денежные 
потоки. Всю деятельность по созданию про-
дукта и его реализации стержневая фирма 
(брокер) передает своим партнерам, кото-
рые могут оперировать не только на данном 
рынке, но и на смежных рынках.
Переход на сетевые формы организации 

бизнеса позволяет компаниям получать кон-
курентные преимущества при увеличении 
рисков, связанных с переходом на инноваци-
онно-инвестиционную модель экономическо-
го развития. Это выражается в привлечении 
инвестиций, резком повышении значения 
инноваций, способности фирм быстро и эф-
фективно их привлекать капитал, разрабаты-
вать и внедрять ноу-хау. Такая гибкость более 
свойственна небольшим компаниям в проти-
воположность с гигантскими холдингами, до-
минирующими в мировой экономике.
Рассмотрим основные подходы опреде-

ления системы корпоративного управления 
в экономической литературе в инверсион-
ной экономике. Корпоративное управление 
реализуется посредством использования 
норм права, которые регламентируются 
на основе разработки и использования за-
конов и подзаконных актов, инструкций, 
распоряжений, а также регулируются через 
деятельность функционирующих правовых, 
экономических, технико-технологических 
институтов. Недостаток фундаментальных 

правил и норм поведения, обеспечивающих 
предсказуемость, стабильность экономи-
ческих отношений, низкая корпоративная 
культура явились основой формирования 
бизнес-среды, не гарантирующей права 
собственности и исполнение контрактов. 
Злоупотребления со стороны представите-
лей «директорского корпуса» при проведе-
нии приватизации крупных предприятий, 
формальный характер изменения формы 
управления собственностью способствовали 
закреплению доминирующих позиций вну-
тренних собственников при распоряжении 
акционерной собственностью в Украине. 
Несовершенство конкуренции и асимме-
трия информации способствуют переделу 
собственности и установлению контроля 
над собственностью со стороны менеджмен-
та. А. Линдбек, Д. Сноуер указывают на мо-
дель «инсайдеров-аутсайдеров», согласно 
которой вследствие несовершенства кон-
куренции на рынке труда инсайдеры ока-
зывают влияние на установление собствен-
ных ставок заработных плат, что является 
причиной вынужденной безработицы сре-
ди аутсайдеров. В результате, прошедшие 
подготовку и хорошо зарекомендовавшие 
себя работники фирмы (инсайдеры), ис-
пользуют механизм защиты от увольнения 
за счет преднамеренного сохранения вы-
соких издержек, с которыми фирмы могут 
столкнуться в случае «замены» их на новых 
работников (аутсайдеров) [12]. В условиях 
асимметрии информации о деятельности 
компании представители менеджмента ис-
пользуют свое монопольное положение, 
обладателя внутренней информации ком-
пании, и манипулируют ею с целью полу-
чения дополнительной прибыли. Из-за от-
сутствия мотивационного механизма роль 
трудовых коллективов снижается. Прямой 
доступ менеджеров к движению и распре-
делению финансовых потоков компании, 
наличие слабого механизма принуждения 
и порой его отсутствие сопровождается ис-
пользованием теневых механизмов форми-
рования и выведения финансовых средств 
из инвестиционного процесса. В условиях 
распыленности акций среди акционеров 
роль миноритариев в управлении компани-
ями является не значительной. Формирова-
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ние современной системы корпоративного 
управления акционерных компаний ослож-
няется путем делегирования акционерами 
управленческих прав и ответственности 
менеджерам для обеспечения организации 
внутрикорпорационной деятельности, в 
концентрации собственности в закрытых 
акционерных обществах, в сохранении кон-
трольного пакета акций в руках государства 
на большинстве крупных предприятий. Из 
всего вышеизложенного следует, что для 
обеспечения эффективного функциониро-
вания корпоративного сектора экономики 
и защиты собственных интересов акционе-
ры заинтересованы всоздании действенного 
механизмаконтроля за деятельностью ме-
неджеров. Для достижения указанной цели 
западные компании применяют разные си-
стемы внутреннего контроля, включающие 
наблюдательный контроль, превентивный 
контроль, а также внешний контроль.
Эффективность функционирования си-

стемы корпоративного управления зависит 
от соответствия институциональных усло-
вий уровню развития современных техно-
логий. Проведение системных институци-
ональных изменений включает не только 
использование соответствующих норм и 
форм поведения, повышение корпоратив-
ной культуры, этики поведения внутри ком-
пании, но и расширение функций институ-
тов фондового, страхового рынка, развитие 
инфраструктуры рынка. В инверсионной 
экономике институциональные изменения 
должны носить постоянный и необратимый 
характер, направленный на создание право-
вых условий функционирования экономи-
ки. Активизация институциональных изме-
нений оказывает стимулирующее влияние 
на экономическую динамику корпоративно-
го сектора и способствует экономическому 
росту национальной экономики. 
Внедрение новейших технологий, соз-

дание новой продукции, развитие меха-
низации и автоматизации производства, а 
также создание технико-технологических 
институтов относятся к важнейшим факто-
рам активизации инновационного развития 
корпоративного сектора экономики.
Система корпоративного контроля в 

Украине базируется на законах и традициях 

страны. Институциональная среда относит-
ся к важнейшему фактору, обеспечивающе-
му отчетность менеджмента. Определение 
роли и разделение полномочий между сове-
том директоров и менеджментом относит-
ся к проблеме, с которой сталкивается ряд 
корпораций в странах с переходной эко-
номикой. Данный вопрос непосредственно 
связан с переоценкой своей роли менед-
жментом и нарушением корпоративной 
этики поведения. В рамках преодоления 
злоупотреблений в корпоративном секто-
ре и реализации положений Sarbanes-Oxley 
акта, принятого в 2002 году в США, и прин-
ципами корпоративного управления Орга-
низации Экономического Сотрудничества и 
Развития, принятыми в 2004 году, вводит-
ся внутренний контроль при проведении 
финансовой отчетности корпораций. Совет 
директоров, менеджмент и члены наблюда-
тельного совета обязаны обеспечить своев-
ременность и достоверность подаваемых 
финансовых отчетов, подготовку финансо-
вых документов для внутренних нужд в со-
ответствии с принципами внешнего аудита 
[13, с.15]. 
При переходе к рыночной экономике в 

постсоветских странах использовались эле-
менты традиционной модели корпоратив-
ного управления. Они включают внешний 
контроль со стороны акционеров за резуль-
татами деятельности совета директоров и 
менеджеров с целью недопущения присво-
ения ими средств компании и уменьшение 
влияния «инсайдеров». В Законе Украины 
«Об акционерных обществах» урегулирова-
ны вопросы, связанные с созданием и пре-
кращением деятельности акционерных об-
ществ, порядком управления ими, правами 
акционеров, механизмами их реализации и 
защиты прав акционеров [14].
Поиск новых организационно-экономи-

ческих форм и использование механизмов, 
позволяющих снизить влияние фактора не-
определенности и повысить устойчивость 
работы корпоративного сектора экономики, 
рассматривается в качестве важнейшего на-
правления повышения конкурентоспособ-
ности национальных компаний. По данным 
исследования, проведенного “HeadHunter 
Украина”, наибольшую долю предприятий, 
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кризис которых заставил оптимизировать 
свои расходы, составили компании в обла-
сти строительства и недвижимости в 2014 
году. Компании, работающие в сфере ин-
формационных технологий, создали наибо-
лее благоприятные условия для сохранения 
своих работников [15, c. 7].
Современная модель системы корпора-

тивного управления включает разделение 
функций менеджмента, независимость и 
ответственность членов совета директоров, 
защиту миноритарных прав акционеров, 
прозрачность и своевременную переда-
чу информации о деятельности компании, 
поддержание высокой корпоративной куль-
туры в обществе.Увеличение ликвидности и 
стабилизация валютного курса будут способ-
ствовать восстановлению доверия к банков-
ской системе. Создание привлекательной 
среды для инвестирования в украинские ак-
ции, гарантия прав инвесторов создает ос-
нову для привлечения финансовых средств 
в корпоративный сектор. Распространение 
сетевой формы организации является ре-
зультатом закономерного развития про-
цессов организации и институционализа-
ции социально-экономических процессов. 
Исследование проблем развития корпо-
ративного сектора экономики свидетель-
ствует о тенденциях укрупнения, распро-
странения новых организационных форм, 
формирования организационных полей, 
интегрированных бизнес-групп. Создание 
соответствующей сетевой среды повышает 
эффективность взаимодействия компаний 
в рамках сети по поводу производства и об-
мена продукцией, технологиями и идеями с 
целью минимизации издержек. 
Преодоление кризиса в банковской си-

стеме, принятие стандартов корпоративного 
управления в Украине, обеспечение соблю-
дения и защиты прав собственности будет 
направлено на укрупнение корпоративного 
сектора. Адаптация страны к международ-
ным стандартам развития корпоративного 
сектора экономики будет способствовать 
прозрачности и открытости финансовых сде-
лок компаний и их доступе к рынкам капита-
ла. Расширение возможностей корпораций 
на основе использования сетевого принципа 
улучшает доступ к ресурсам партнера, обе-

спечивает достижение максимального синер-
гетического эффекта от их использованияи 
стимулирует развитие экономики Украины.
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены проблемы функ-

ционирования корпоративного сектора 
экономики в условиях банковского кризиса. 
Проведен анализ основных подходов исследо-
вания корпоративных структур. Система 
корпоративного управления внутри компании 
представлена в виде иерархии вертикальных 
и горизонтальных связей. Выявлены особен-
ности системы корпоративного управления в 
инверсионной экономике.

SUMMARY 
The article deals with problems of functioning 

of the corporate sector in a banking crisis. The 
analysis of the main approaches of research of 
corporate structures is considered. The system 
of corporate governance within the company is 
represented as a hierarchy of vertical and horizontal 
linkages. The specifi c features of the corporate 
governance system are analyzed in the inversed 
economy. Indicated to empower corporations on 
the basis of the principle of using the network is 
defi ned an increasingly important role in the 
network environment. It improves the effi ciency 
of interaction between the companies within the 
network. The necessity of adaptation of Ukraine to 
the international standards of corporate sector is 
proposed.
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Постановка проблеми та її зв’язок з 
важливими практичними завданнями
Зламні процеси у світовій спільноті та 

в Україні, які почалися рік тому, показу-
ють, що світу потрібні надійні методи ви-
рішення міжнародних спорів. Саме меді-
ація є одним із найпопулярніших форм 
урегулювання міжнародних конфліктів. 
Тому проаналізувати світову практику ви-
рішення міжнародних спорів є так важли-
во щоб уникнути помилки які можна було 
б уникнути при розумінні принципів ме-
діації. Тому потрібно чітко визначити, що 
таке медіація та хто такий медіатор. Про-
аналізувати порядок проведення медіації, 
питання які можуть вирішуватись та роз-
глядатися таким способом, та юридичну 
силу такого засобу вирішення міжнарод-
ного спору.

В статье проанализировано значение тер-
мина медиация, определено происхождение 
этого вида мирного разрешения конфликтов. 
Раскрыты основные правове принципы ме-
диации. Сделаны акценты на элементы ме-
диации которые являются неотъемлемыми 
и важными для успешного разрешения кон-
фликта в правовом поле. Определена разница 
между арбитражем и медиацией. Приведены 
примеры мировой практики применения ме-
диации.
Ключові слова: медіація, медіатор, посередни-

цтво, конфлікт, міжнародний спір, конфіденцій-
ність.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Проблема вирішення міжнародних 
конфліктів мирним шляхом отримала не 
достатній розвиток у працях вітчизняних 
вчених оскільки цей спосіб вирішення 
конфліктів вважається не найбільш ді-
євим. Разом із тим окремі аспекти медіації 
все ж таки були висвітлені у працях таких 
вчених, як В.Т. Маляренка, А.П. Черне-
ги, О.І.Кільдюшкіної, Г.В. Єрьоменко, 
І.І.Присяжнюк, Ю.Л.Бошицького та ін.

Метою дослідження є визначення та 
аналіз Медіації як засобу вирішення між-
народних конфліктів мирним шляхом.

Відповідно до мети завданнями даної 
роботи є: а) проаналізувати праці вчених, 
які розглядали питання Медіації б) сфор-
мулювати поняття та юридичну силу да-
ного способу мирного вирішення конфлік-
тів в) проаналізувати систему гарантій від 
медіатора та сторін конфлікту г) запропо-
нувати висновки і рекомендації стосовно 
медіації.

Виклад основного 
матеріалу дослідження

Медіація – це міжнародний загально-
вживаний термін, що відповідає україн-
ському терміну „посередництво». У всьому 
світі медіація є однією з найпопулярніших 
форм урегулювання конфліктів. Медіаці-
єю називають процес переговорів, коли 
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до вирішення спірного питання залуча-
ється нейтральна третя сторона – меді-
атор (посередник), яка веде цей перего-
ворний процес, вислуховує аргументацію 
сторін щодо суті спору і активно допома-
гає сторонам зрозуміти свої інтереси, оці-
нити можливість компромісів і самостійно 
прийняти рішення, що задовольнить усіх 
учасників переговорів. Проте науковці по- 
різному дають визначення терміна «медіа-
ція». В. Жмудь, наприклад, визначає меді-
ацію як метод забезпечення ефективного 
розв’язання проблеми відшкодування мо-
ральної та матеріальної шкоди, що надає 
можливість сторонам впливати на рішен-
ня, яке приймається у справі, допомагає 
зняти емоційне напруження [7, 13–14]. На 
думку Г.В. Єрьоменко, медіація – це про-
цес переговорів щодо вирішення спірного 
питання, до якого залучається нейтральна 
третя сторона – медіатор (посередник), що 
проводить цей переговорний процес, ви-
слуховує аргументацію сторін з приводу 
суті спору й активно допомагає їм зрозу-
міти власні інтереси, оцінити можливість 
компромісів і самостійно прийняти рішен-
ня, що задовольнило б їх. Тобто медіація 
є одним із так званих альтернативних (по-
засудових) способів урегулювання спорів, 
ефективність якого надзвичайно висока в 
усіх країнах, у яких запроваджено цей ін-
ститут [8].
Медіація є ефективним механізмом 

для врегулювання міжнародного спору та 
визнана, як така, міжнародним правом. 
Паризька Декларація 1856 року [1] була 
однією з перших міжнародних угод, яка 
закликала держав-учасників урегульову-
вати їх морські суперечки засобом медіа-
ції. Друга Гаазька конференція 1907 року 
визнала право нейтральних держав діяти 
в якості медіаторів у міжнародних спорах 
[2], що було підтверджено Пактом Ліги 
Націй. У даний час Статут ООН передба-
чає для своїх членів передавати свої спори 
на вирішення шляхом медіації за рекомен-
дацією Ради Безпеки. Стаття 33 Статуту 
ООН називає вирішення спорів шляхом 
медіації переважним механізмом для вре-
гулювання міжнародних спорів [3]. Так 
27 вересня 2012 року ООН опублікувала 

Керівництво для медіаторів, покликане 
сприяти мирному врегулюванню спорів, 
стати основоположним у миротворчій ді-
яльності.
У «Керівництві з ефективної посеред-

ницької діяльності» виділяється вісім фун-
даментальних принципів, яких необхідно 
дотримуватися при врегулюванні спору 
засобами медіації.
Це: 1) належна підготовка медіатора, 

2) згода брати участь у суперечці, 3) не-
упередженість, 4) інклюзивність, 5) наці-
ональна відповідальність, 6) відповідність 
міжнародній нормативно-правовій базі, 7) 
узгодженість і компліментарність посеред-
ницьких зусиль, 8) розробка якісних мир-
них угод. 
За словами заступника Генсека ООН 

Яна Еліассона, до Керівництва зможуть 
звертатися «не тільки медіатори, але вза-
галі всі, хто залучений в медіацію. І в тому 
числі конфліктуючі сторони, тому що важ-
ливо, щоб у них було загальне уявлення 
про принципи медіації та про те, що може 
знадобитися в рамках цієї процедури »[5].
Доцільно зазначити посередництво, як 

і переговори, обстеження і примирення, є 
дипломатичним засобом вирішення спо-
рів. Медіація відрізняється від арбітражу, 
який є судовою процедурою в тому сен-
сі, що сторони в суперечці не зобов’язані 
приймати рекомендації посередника. По-
середництво, яке було визнане пізніше, 
в основному як дипломатичний процес 
знаходження мирного і справедливого рі-
шення спору за допомогою нейтральної 
третьої сторони, якою може бути третя 
держава, ООН чи видатна особа.
Для ґрунтовного розуміння приведемо 

приклади Наприклад, Сполучені Штати 
Америки (США) служили посередником 
між Болівією і Чилі в 1882 році, а також 
між Росією і Японія в 1905 році. У 1966 
році Радянський Союз був медіатором у 
прикордонних суперечках між Індією і 
Китаєм. ООН служив, хоч і безуспішно, в 
якості посередника в суперечках між Ізра-
їлем і Палестиною в 1948 році [4].
Посередництво, як один з недорогих і 

доступних засобів альтернативного вирі-
шення спорів,має мати наступні елементи: 
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по-перше, наявність сторін; по-друге, го-
товність сторін діяти сумлінно; по-третє, 
неупередженість медіатора;по-четверте, 
відповідне місце проведення; по-п’яте, 
конфіденційність. 
Наявність сторін у спорі є основним 

елементом медіації. В міжнародних або 
міждержавних суперечках сторони, як 
правило, держави. Таким чином, дві або 
більше держав повинні мати ідентифікова-
ні та суперечливі точки зору, які потребу-
ють вирішення через посередництво. 
Приведемо приклади, спір між Іраком 

і США – Великобританією за твердження, 
що Ірак володів так званою «незаконною 
зброєю масового знищення» була супе-
речка, хоча і не правова, а політична, за 
участю двох або більше держав, яка могла 
б бути вирішена юридично, економічно 
ефективно і мирним шляхом за допомо-
гою засобу медіації, а не через війну, яка 
мала місце. Таким же чином, вторгнення 
Хизбалою в Ізраїль 2006 році створив спір 
між Ліваном та Ізраїлем, який можна було 
вирішити мирним шляхом не через руй-
нування незаконною війною – війною, яка 
призвела ні до чого, крім людських страж-
дань.
Крім того, готовність сторін діяти сум-

лінно ще один елемент посередництва. 
Посередництво, яке є добровільним про-
цесом, буде успішним, якщо сторони гото-
ві вирішити свою суперечку в дусі доброї 
волі. Сумлінність означає вступ у процес з 
наміром працювати в напрямку вирішен-
ня, приймаючи розумні зусилля, спря-
мовані на нього, а не з використанням 
процесу для прихованих цілей, таких як 
затягування часу або підготовки до ши-
рокомасштабного збройного конфлікту. 
Якби США і Великобританія продемон-
стрували свою готовність вирішувати су-
перечку з Іраком за допомогою медіації, в 
2003 році не мала б місце руйнівна війна. 
Аналогічно , якби Ізраїль вирішив урегу-
лювати свою суперечку з Ліваном шляхом 
медіації, то незаконну і деструктивну ві-
йну в 2006 році можна було б уникнути. 
Звичайно публічне міжнародне право не 
передбачає зобов’язання перед держава-
ми у вирішенні своїх суперечок, але якщо 

сперечальники вирішили врегулювати 
свій спір, вони зобов’язанні вирішити його 
мирним шляхом. У сучасному цивілізова-
ному світі, якщо конфліктуючим державам 
не вдається вирішити суперечку між со-
бою шляхом переговорів і домовленостей, 
, вони повинні звернутися до посередни-
цтва, а не вирішувати суперечку за раху-
нок використання збройної сили.
Таким чином, участь неупередженого 

посередника – третьої сторони, відомої 
як медіатора, є ще одним елементом по-
середництва. Посередник має користу-
ватися довірою сторін, що сперечаються, 
а також має бути нейтральним і не бути 
пов’язаним із будь-якою стороною супе-
речки. Упереджений медіатор ніколи не 
може бути справедливим посередником 
у вирішенні спору. США, наприклад, на-
магалися стати посередником у суперечці 
між Ізраїлем та Палестиною, але до цих 
пір це не вдалося, у зв’язку з тим, що США 
в даному спорі є упередженими і не є ней-
тральною стороною. Уже понад шістдесят 
років США відкрито встали на бік Ізраїлю 
в даному спорі. 
Для ефективного вирішення спо-

ру нейтральний посередник ніколи не 
має мати особистої вигоди в результаті і 
зобов’язується надавати допомогу сторо-
нам досягти вирішення їх спору. Посе-
редник сприяє вирішенню, а не вирішує 
спір на власний розсуд, допомагаючи сто-
ронам у нейтральний спосіб урегулювати 
спір. Медіатор має сприяти мирному ви-
рішенню суперечки шляхом надання сто-
ронам загальних рекомендацій щодо на-
лежних засобів урегулювання конфлікту, 
організації переговорів між ними і актив-
но впливати на процес і зміст переговор-
ного процесу, а також надавати сторонам 
проекти мирного вирішення суперечки 
та сприяти, щоб комунікація між сторона-
ми протікала у мирному конструктивному 
руслі, націленою на мирне врегулювання 
конфлікту. На нашу думку, медіатор має 
чітко усвідомлювати позиції всіх сторін, їх 
точки зору стосовно питання та розуміти 
обставини, факти, позиції, оцінки тощо – 
це дуже важливо, оскільки це має допо-
могти посереднику в сприянні вирішення 
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ватися всіма сторонами процесу медіації 
виключної конфіденційності розгляду в 
процесі медіації.

Висновки
Підсумовуючи викладене вище, прихо-

димо до висновку, що підтримання міжна-
родного миру і безпеки є необхідною ви-
могою для процвітання і успіху людства. 
Це основна мета ООН і прагнення циві-
лізованих націй наполегливо працювати, 
щоб підтримувати і, в деяких випадках, 
відновлювати мир у всьому світі. Якщо 
мир досяжний через ненасильницькі за-
собами, як посередництво, він має бути 
досягнутий мирними засобами. Медіація, 
якщо приймати її всерйоз і використову-
вати сумлінно, може допомогти в досяг-
ненні бажаного результату, тобто мирного 
вирішення міжнародних суперечок – за-
безпечити мир і безпеку. На нашу думку, 
медіація має ряд переваг, які полягають у 
наступному: це процес, який дає сторонам 
можливість висловити свої погляди, піти 
на компроміс і знайти задовільне рішення 
– мирне рішення, прийнятне для сторін 
спору. Крім того, це процес, який допо-
магає запобігти серйозних збройних кон-
фліктів. Навіть якщо конфлікт уже виник, 
посередництво може допомогти покласти 
край його подальшим негативним наслід-
кам для сторін. 
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конфлікту та налагодженню стосунків між 
сторонами. Результативність вирішення 
конфлікту значною мірою залежить від 
медіатора в спорі, оскільки посередник не 
тільки передає й інтерпретує пропозиції 
сторін у суперечці, щоб знайти консен-
сусу між ними, але може також надавати 
незалежні пропозиції для врегулювання 
спору. Однак, пропозиції посередника не 
є обов’язковими для сторін у суперечці. 
Посередництво може потерпіти невдачу, 
якщо обидві сторони вважають себе від-
носно сильними і їх цілі дійсно несумісні. 
Проте, місцями посередник може вплива-
ти на поведінку сторін, згладжуючи кон-
флікт. 
На нашу думку, наступний важливий 

елемент процесу медіації в контексті ефек-
тивного вирішення міждержавного спо-
ру в процесі посередництва є нейтральне 
місце розгляду спору, яким може стати 
нейтральна третя держава чи приміщен-
ня ООН. Не менш важливим є розташу-
вання сидінь. Хоча не встановлено правил 
щодо розміщення сторін при вирішенні 
конфлікту між сторонами шляхом медіації, 
проте існує загальна думка, що сперечаль-
ники мають сидіти на протилежних сторо-
нах за столом переговорів, так, щоб вони 
могли встановити прямий контакт очей 
під час того, як їх діалог буде розвивати-
ся. Посередник же має сидіти в кінці столу 
переговорів. 
Разом з тим конфіденційність посеред-

ництва є ще одним важливим елементом 
медіаційного процесу. Ведення розгляду 
конфіденційно має вирішальне значення в 
тому сенсі, що він дає сторонам деякий час 
на роздуми і безперешкодне споглядання 
питання у спробі знайти найправильні-
ший вихід у вирішенні суперечки. Кон-
фіденційність також захищає сторони від 
спекуляцій ЗМІ і запобігає егоїстичним 
намірам зацікавлених сторін, які можуть 
викликати перешкоди в процесі медіації. 
Тому медіатор повинен ретельно охоро-
няти конфіденційність процесу медіації. 
Однак, якщо сторони суперечки бажають 
розкрити справу, посередник не може 
нічого з цим вдіяти. Але було б краще, з 
причин зазначених вище, все ж дотриму-
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SUMMARY 
The paper analyzes the meaning of mediation; 

the origin of this type of peaceful confl ict resolution 
is identifi ed. The basic principles of mediation are 
disclosed. It is focused on mediation elements that 
areintegral and essential to the successful resolu-
tion of the confl ict. The difference between arbitra-
tion and mediation is analyzed. The examples of 
world practice of mediation are provided.

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано значення тер-

міну медіація, визначено походження цього 
виду мирного вирішення конфліктів. Розкри-
то основні правові принципи медіації. Зро-
блено акценти на елементи медіації, які є 
невід’ємними і важливими для успішного вирі-
шення конфлікту у правовому полі. Окреслено 
різницю між арбітражем та медіацією. Наве-
дено приклади світової практики застосуван-
ня медіації.
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Характерною рисою існування будь-якої 
системи права, в тому числі і міжнародного 
права, є наявність комплексу принципів. 
Принципи визначають і очолюють усю сис-
тему міжнародного права і систему сучасних 
міжнародних відносин у цілому. Тому для 
характеристики міжнародного права необ-
хідно виявити та визначити систему його 
основних принципів. Незмінною істиною, 
що бере свої витоки з давніх часів, є твер-
дження «principium est potissima pars cujuque 
rei» – принципи є найважливіша основа 
всього. О.М. Січівіца вважає, що, по-перше, 
принцип є безпосереднє узагальнення до-
свіду і фактів, результатом яких може бути 
якась основна думка, ідея, що служить для 
побудови теорії, і, по-друге, що принцип є 
закон науки, оскільки в ньому виражають-
ся істотні необхідні відносини дійсності[1; 
С.77]. Аналогічно і в міжнародному праві 
принципи являють собою об’єктивно обу-
мовлені основи, відображення об’єктивних 
умов існування всіх норм міжнародно-пра-

В данной статье исследуется современная 
доктрина международного права о понятии 
принципов международного права, характер-
ные черты принципов международного права, 
анализируются виды принципов современного 
международного права.

Ключові слова: міжнародне право, теорія між-
народного права, загальні принципи міжнародного 
права, характерні ознаки принципів міжнародного 
права, класифікація ознак принципів міжнародного 
права, види принципів міжнародного права.

вової системи, що забезпечують внутрішню 
єдність системи міжнародного права. Як 
слушно зазначає І.І. Лукашук, юридичну 
силу принципам надає opinio juris, яке ви-
ступає як opinio necessitatis, тобто усвідомле-
на необхідність існування визначених норм 
поведінки[2;С.99].
Проблема принципів міжнародного пра-

ва завжди була актуальною як у радянській 
науці[3,4;С.72-84], та і в сучасній україн-
ській[5,6,7] і зарубіжній[8,9,10] міжнарод-
но-правовій доктрині.Особливий інтерес до 
принципів міжнародного права в радянські 
часи 60-90 років був пов’язаний із прийнят-
тям Статуту ООН. У цей час розроблено осно-
вні доктринальні положення про принципи 
міжнародного права, які навіть на сучасному 
етапі розвитку кардинально не змінювались. 
Так, були видані багатотомні теоретичні до-
слідження, в яких принципам було присвя-
чено окремий том[11,12]. Слід зазначити, що 
усі теоретичні розробки щодо поняття прин-
ципів міжнародного права як радянського, 
так і сучасного українського періоду харак-
теризуються безліччю визначень принципів 
міжнародного права, які в основному ґрун-
туються на переліченні ряду ознак останніх. 
Кожне із таких визначень критикується чи 
заперечується із наведенням конкретних ар-
гументів в рахунок тої чи іншої риси (у пер-
шу чергу це стосується ознак імперативності 
(Е.А. Пушкін[13], М.О. Ушаков[14], Г. В. Іг-
натенко[12], О.І. Тіунов[15]), зворотної дії 
(К.А. Бекяшев[16]), нормативності, універ-
сальності (Баймуратов М.О.)[17].
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Така ситуація, як вбачається, є нормаль-
ною для науки, однак є досить шкідливою 
для практики, адже закріплення за принци-
пами ряду тих чи інших ознак прямо впли-
ває на їх дієвість та авторитет у міжнародно-
правовій сфері. Крім того, варто зауважити 
про відсутність єдності у визначенні прин-
ципів і міжнародно-правових і національ-
них актах. Так, у Статуті ООН використо-
вується термін «принципи», у Декларації 
про принципи міжнародного права 1970р. – 
«основні принципи міжнародного права», у 
Заключному акті ОБСЄ 1975р. «принципи, 
якими будуть керуватися держави-учасниці 
у взаємних відносинах» і т.д.
Метою даного дослідження є виявлення 

загальних та специфічних ознак принципів 
міжнародного публічного права та форму-
лювання на цій основі визначення поняття 
принципів міжнародного права.
Аналізуючи безліч визначень різних ав-

торів і різних епох, можна зробити висновок, 
що всі вони характеризують (визначають) 
принципи міжнародного права шляхом на-
дання (присвоєння) їм ряду ознак, що при-
таманні принципам міжнародного права, 
як загальнотеоретичному поняттю, прин-
цип права, як нормі міжнародного права, та 
власне нормам – принципам міжнародного 
права, тобто в широкому та вузькому розу-
мінні. Однак, як вбачається, для більш чіт-
кого формулювання поняття принципу між-
народного права, як категорії міжнародного 
права, варто розмежовувати вищезазначені 
поняття.
Крім того, даючи визначення понят-

тю принципів міжнародного права, варто 
перш за все враховувати, що дане поняття 
включає дві різні категорії:

1. загальні принципи права, визнані 
цивілізованими націями, або, як їх ще нази-
вають, принципи міжнародних відносин;

2. загальні принципи міжнародного 
права, закріплені в Статуті ООН, Деклара-
ції про принципи міжнародного права;

3. спеціальні принципи міжнародного 
права.
Зазначення загальних принципів права 

під номером один не вказує на їхнє першо-
чергове значення, навіть навпаки, особли-
вістю цієї групи принципів у міжнародному 

праві полягає у їхній другорядній, допоміж-
ній дії, не применшуючи їхньої ролі та зна-
чення у загальнолюдському світовому масш-
табі.
Визначення поняття першої категорії 

скоріше слід шукати у внутрішньому праві 
держав, тоді як друга категорія є суто специ-
фічним явищем міжнародного рівня.
У зарубіжній науці міжнародного права 

також панує думка про те, що принципи 
є комплексним явищем, щодо якого вико-
ристовуються різні значення, які повинні 
бути виділені, щоб уникнути плутанини. 
У більш сучасних визначеннях говорять 
про принципи, що застосовуються в якості 
закону в цілому в національному праві на 
підставі ст. 38 Статуту ООН. Друге значен-
ня розширює поняття принципів, і мають 
своє походження безпосередньо в міжна-
родно-правових відносинах, у цьому сенсі, 
прикметник «загальні» не відноситься до 
кількох чи багатьох національних право-
порядків, але вказує на принципи, які за-
стосовуються, як правило, у всіх випадках 
відносин, які виникають у міжнародному 
праві (наприклад, принцип невтручання). 
У третьому значенні загальні принципи 
права означають принципи, визнані у всіх 
видах правовідносин, незалежно від право-
вого порядку, до якого вони належать, будь 
то національне право, міжнародне право, 
внутрішній порядок міжнародних органі-
зацій або будь-який інший. Ці принципи 
необхідні для процвітання функціонуван-
ня правових відносин в організованих сус-
пільствах, як, наприклад, вимога сумлінно-
го і виконання зобов’язань, що випливають 
з договорів. Нарешті, деякі автори окремо 
від третьої групи четверту, яку можна на-
звати принципи юридичної логіки, що ви-
значають правові наслідки, що випливають 
із взаємозв’язку двох правових ситуацій 
(наприклад, jus cogens переважає над до-
говірним правом). Як видно, з вищевикла-
деного випливає, що поняття загальних 
принципів права може ставитися або до 
принципів, що походять з національного 
або міжнародного права, або до принципів, 
що не обмежується будь-якою конкретної 
правовою системи і, нарешті, з правилами 
юридичної логіки.
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Серед оголошених у науці міжнародного 
права ознак досліджуваної категорії можна 
налічити більше двох десятків, які в сукуп-
ності являють собою величезний перелік 
епітетів, таких як: «основоположні», «загаль-
ноприйняті», «імперативні», «правові і не-
правові», «високого і найвищого порядку», 
«керівні начала», «основні», «найбільш уза-
гальнені», «у концентрованій формі», «уні-
версальні», «загальнообов’язкові», «вищої 
політичної, моральної та юридичної сили», 
«стабільні», «програмні», «авангардного ре-
гулювання», «найважливіші», «головні ідеї», 
«головні цілі», «корінні», «комплексні», «вза-
ємообумовлені», «особливої юридичної 
сили», тощо. 
На думку А.М. Колодія, така багатома-

нітність епітетів щодо одного поняття легко 
пояснити, адже «термін «принцип» похо-
дить від латинського слова «principium», яке 
означає основні, найзагальніші, вихідні по-
ложення, засоби, правила, що визначають 
природу і соціальну сутність явища, його 
спрямованість і найсуттєвіші властивос-
ті»[18; С.12.]. 
Однак усі можна умовно, на нашу думку, 

поділити на чотири групи:
• ті, що вказують на походження прин-

ципів міжнародного права;
• ті, що проявляють їхню сутність 

(зміст);
• ті, що вказують на їхнє функціональ-

не призначення;
• ті, що характеризують юридичну 

силу принципів міжнародного права.
До першої групи ознак можна віднести 

об’єктивну обумовленість принципів, ви-
раження ними закономірностей розвитку 
міжнародно-правових відносин, що є ре-
зультатом суспільної практики, історичність 
принципів, стабільність та динамізм прин-
ципів тощо.
Принципи міжнародного права не є 

нормою, що виникла спонтанно в результа-
ті рішення суб’єктів міжнародного права, не 
є продуктом позитивного законотворення, 
вони є результатом історичного, позитивно-
го існування та розвитку реально існуючих 
суспільних відносин, явищем природно-
правовим та об’єктивним, динамічним та 
стабільним. 

До другої групи – принципи є незапе-
речними, найважливішими властивостями 
міжнародного права, що проявляються у 
концентрованій формі у вигляді ідей, начал, 
положень, правил, норм тощо.
Втілюючи головний ідейний зміст між-

народного права, принципи слугують ідей-
ною основою функціонування і розвитку 
міжнародного права, вони поєднують нор-
мативну та ідейну складові у своєму змісті. 
Таке поєднання знаходимо і в зарубіжній 
доктрині міжнародного права[19;S.9].
До третьої групи відносимо критерій 

правомірності (законності), визначення 
ними змісту норм міжнародного права, наді-
лення суб’єктів міжнародних правовідносин 
правами та обов’язками, заповнення прога-
лин, програмність, взаємна обумовленість 
та ряд інших.
Принципи міжнародного права ніби фік-

сують усе необхідне в минулому, сучасному 
та майбутньому часі, увібравши в себе увесь 
позитивний досвід минулих поколінь, без-
посередньо наділяючи суб’єктів правами та 
обов’язками чи заповнюючи вакуум у пра-
вовому регулюванні, вони з успіхом регулю-
ють відносини сучасності та містять базис 
для майбутнього перспективного розвитку 
норм усього міжнародного правопорядку.
Принципи міжнародного права є комп-

лексним явищем, що діє у повній взаємодії 
та взаємообумовленості, зокрема в Деклара-
ції про принципи міжнародного права, які 
стосуються дружніх відносин та співробітни-
цтва між державами відповідно до Статуту 
ООН 1970 p., зроблено такий наголос: «При 
тлумаченні і застосуванні викладені вище 
принципи є взаємопов’язаними, і кожний 
принцип повинен розглядатися в контексті 
всіх інших принципів». Формулювання єди-
ного правила поведінки може випливати 
зі змісту декількох принципів (наприклад, 
принцип незастосування сили доповнюєть-
ся принципом мирного вирішення спорів), 
тому вважається, що порушити один прин-
цип міжнародного права неможливо, при 
недотриманні одного з принципів порушу-
ється уся система основних принципів між-
народного права.
До четвертої групи варто віднести уні-

версальність, імперативність, загальність, 
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пояснюється також неоднозначно виріше-
ною проблемою ієрархії, системи принци-
пів міжнародного права. Зокрема, колектив 
авторів – Буткевич В.Г., Мицик В.В., За-
дорожній О.В[5;С.191]. – заперечують усі 
принципи міжнародного права є універсаль-
ними нормами. Практика засвідчує також 
наявність регіональних принципів (напри-
клад, принцип непорушності державних 
кордонів). Окремі вчені висловлюють дум-
ку про існування партикулярних (локаль-
них) принципів міжнародного права. Щодо 
імперативності як невід’ємної властивості 
між-народно-правових принципів, то не всі 
з них або принаймні деякі з них у повному 
обсязі є імперативними нормами[5; С.191]. 
Отже, термін «принцип міжнародного 

права» може уточнюватись чи деталізувати-
ся в залежності від сфери його застосування 
та функціональної спрямованості.
Враховуючи те, що принципи міжна-

родного права є полісистемним комплексом 
принципів сучасного права, основних та 
спеціальних принципів міжнародного пра-
ва, варто користуватися визначенням прин-
ципів міжнародного права, яке б охоплю-
вало усю множинність принципів цієї полі 
системи.
На основі вище проаналізованого можна 

запропонувати наступне. Принципи міжна-
родного права в широкому розумінні – це 
полісистемний комплекс основоположних 
норм, що сформувалися в результаті уза-
гальнення об’єктивно-існуючої суспільної 
практики міжнародних відносин певної іс-
торичної епохи з метою визначення право-
мірності змісту норм міжнародного права, 
заповнення прогалин у міжнародному праві 
чи безпосереднього наділення суб’єктів між-
народного права правами та обов’язками, 
що в цілому забезпечує цілісне функціону-
вання міжнародного правопорядку.
Принципи міжнародного права у вузь-

кому розумінні – це норми притаманні саме 
міжнародній правовій системі, що діють на 
різних рівнях (універсальні, регіональні, 
спеціальні, галузеві, партикулярні, інститу-
тів міжнародного права).
Міжнародне право, як самостійна право-

ва система, має власні основоположні прин-
ципи, які в доктрині прийнято називати 

закріпленість у системі міжнародного права 
в якості норми, нормативна визначеність, 
основоположність, загальнообов’язковість, 
перевага над іншими нормами міжнародно-
го права, тощо.
З моменту закріплення світовою спів-

дружністю держав у Статуті ООН; у Декла-
рації про принципи міжнародного права, 
які стосуються дружніх відносин та спів-
робітництва між державами відповідно до 
Статуту ООН 1970 p., у Заключному акті 
Наради з питань безпеки та співробітництва 
у Європі 1975 р. і в ряді інших міжнарод-
них документів, жоден суб’єкт міжнародно-
го права не заявив, що він їх не визнає, що 
є доказом загальновизнаності, перевіреної 
часом.
Загальність же принципів виявляєть-

ся у правах та обов’язках, що в них закрі-
плюється, безвідносно до суб’єктів міжна-
родного права, вони є обов’язковими для 
всіх суб’єктів міжнародного права, якщо 
останні правомочні здійснювати відповідну 
правосуб’єктність.
Перевага над іншими нормами міжна-

родного права закріплено у ст. 103 Статуту 
ООН, ст. 53 Віденської конвенції про право 
міжнародних договорів 1969 р., у Віденській 
конвенції про право міжнародних договорів 
між державами та міжнародними організа-
ціями або між міжнародними організаціями 
1986 р., згідно з якими норми міжнародно-
го права не можуть суперечити основним 
принципам міжнародного права, інакше 
вони не можуть мати правових наслідків і 
не підпадуть під захист міжнародного пра-
ва. Основний принцип міжнародного права 
може бути змінено або скасовано тільки но-
вим принципом.
Якщо взяти три перших групи ознак, 

то виявиться, що всі вони характеризують 
принципи міжнародного права, саме як ка-
тегорію права взагалі, тоді, як остання ви-
значає їхню специфіку та роль саме в сис-
темі міжнародного права. Згадані ознаки в 
більшості випадків являють собою перелік 
епітетів, що характеризують одну сторону 
(ознаку) принципів міжнародного права.
Найбільш дискусійним у науці міжна-

родного права є ознаки, які віднесені нами 
до останньої групи, що у більшості випадків 
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«основні принципи міжнародного права».
Основні принципи сучасного міжнарод-

ного права можна визначити як його за-
гальновизнані норми, що мають найбільш 
важливе значення для забезпечення нор-
мального функціонування міждержавної 
системи і, відповідно, для вирішення міжна-
родних проблем. Таке визначення знайшло 
підтвердження у рішенні Міжнародного 
суду 1974 р. у спорі між США і Канадою про 
кордони в заливі Мен, у якому вказується, 
що слова «принципи і норми» виражають 
одну і ту ж саму ідею, а саме, що термін 
«принципи» означає правові принципи, 
тобто він включає норми міжнародного пра-
ва, і що застосування терміну «принципи» 
виправдано, оскільки мова іде про більш за-
гальні і фундаментальні норми[20;С.160].
У юридичній літературі вживаються 

поняття «загальні принципи права» та «за-
гальновизнані принципи права», при чому 
одними авторами вони розглядаються як 
синоніми, іншими – як різні за змістом. Так 
і у вітчизняній, і в зарубіжній літературі за-
стосовуються різні терміни: «принципи пра-
ва», «загальні принципи права», «загально-
визнані принципи», «основні принципи», 
при цьому їм дається різне, а іноді прямо 
протилежне тлумачення[21;С.69].
Цікаво, що в англомовному тексті Ста-

туту Міжнародного Суду ООН пункту «с» 
ст. 38, використовується формула «general 
principles», переклад якої можливий у двох 
варіантах: «загальні принципи» або «головні 
принципи». Здається, найбільш автентич-
ним є переклад «загальні принципи», оскіль-
ки до терміну «головні принципи» ближче 
англійський аналог «main principles». За 
змістом термін «загальні принципи» сьо-
годні тяжіє до поняття «загальні принципи 
глобальної юридичної системи», тому що 
ці принципи є загальними дійсно для всіх 
суб’єктів усіх систем права. Термін «головні 
принципи» більш адекватний поняттю «jus 
cogens generalis» (основні принципи між-
народного права). Однак, у будь-якому ви-
падку, якщо порівняти терміни «загальні 
принципи» і «головні принципи», безпере-
чно ясно, що різниця явищ, що ними охо-
плюються а) у місці, що займається в ієрар-
хії норм (позначають норми різного виду) 

і б) у правовій сфері (полі) дії норм, але не 
в формі (об’єктивуються або в писаній, або 
в неписаній формі). Крім того, в англомов-
ній доктрині останній чверті XX ст. (Rosalyn 
Higgins, наприклад[22;Р.21]) основні прин-
ципи міжнародного права позначають тер-
міном «jus cogens generalis», де «generalis», 
цілком ймовірно, вживається в значенні 
«основні», так як «cogens» (когентність) озна-
чає «переконливість з ухилом в неспростов-
ність», тобто імперативність[23;С.101].
Основні принципи міжнародного права 

– це загальновизнані, універсальні, імпера-
тивні норми, що мають перевагу перед ін-
шими нормами міжнародного права, оскіль-
ки є їхнім ядром (критерієм законності), які 
у своїй органічній взаємодії та взаємозв’язку 
утворюють внутрішню нормативну осно-
ву всієї системи міжнародного права. Вар-
то наголосити, що основні принципи є 
загальнообов’язковими й імперативними, 
інакше вони не можуть бути основними і є 
спеціальними. Отже, як виявляється, про-
блема визначення поняття основних прин-
ципів міжнародного права полягає не в за-
переченні чи обґрунтуванні окремих його 
ознак, а у формуванні переліку чи відне-
сенні кожного конкретного принципу до 
основних принципів міжнародного права, 
що, у свою чергу, є предметом самостійного 
наукового дослідження. Категорія принци-
пу міжнародного права увібрала в себе за-
гальні риси притаманні принципам права 
внутрішньої правової системи, та мають осо-
бливі спеціальні риси міжнародно-правово-
го характеру, притаманні саме нормам між-
народного права. 
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SUMMARY 
This article explores the modern doctrine of in-

ternational law on the defi nition of principles of 
international law, the characteristics of principles 
of international law, analyzes types of principles of 
international law.

АНОТАЦІЯ 
У даній статті досліджується сучасний 

стан доктрини міжнародного права про ви-
значення поняття принципів міжнародного 
права, характерні риси принципів міжнарод-
ного права, аналізуються види принципів су-
часного міжнародного права.
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ÞÂ²ËÅÉ
Â²ÄÎÌÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÖß

ÏÐÎÔÅÑÎÐÀ ÊÓÖÀ Â²ÒÀË²ß ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ×À
(ÄÎ 60-Ð²××ß Â²Ä ÄÍß ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß)

Народився Віталій Миколайович Куц 
10 травня 1955 року на Чернігівщині. 
Закінчивши у 1973 році Чернігівський 
юридичний технікум, працював за фа-
хом в органах місцевого самоврядування 
Закарпатської області. Після військової 
служби повернувся до Чернігова, де обі-
ймав посаду юрисконсульта однієї з об-
ласних організацій. 
У 1977 році вступив до Харківського 

юридичного інституту, по закінченні яко-
го навчався в аспірантурі, працював ви-
кладачем кафедри кримінального права 
та заступником декана факультету цього 
інституту. Під науковим керівництвом 
видатного вченого-криміналіста Бажано-
ва М.І. захистив 1986 року кандидатську 
дисертацію, а згодом був обраний доцен-
том.
У 90-х роках минулого століття Віталій 

Миколайович став одним із фундаторів 
Харківського інституті внутрішніх справ, 
згодом перейменованого в Національний 
університет внутрішніх справ, очоливши 
в ньому кафедру кримінального права та 
кримінології. Кафедра стала кузнею під-
готовки не лише висококваліфікованих 
кадрів для органів внутрішніх справ, 
але й науково-педагогічних працівників. 
На ній було захищено низку дисертацій. 
Особисто Куц В.М., очолюючи кафедру, 
підготував п’ять кандидатів юридичних 
наук.

У 2005 році Віталій Миколайович 
пов’язав свою долю з прокуратурою. 
Спочатку він працював на посаді дирек-
тора Науково-дослідного центру Академії 
прокуратури України, а за сумісництвом 
– завідуючим кафедрою теорії держави і 
права. Цього ж року йому присвоюється 
вчене звання професора та класний чин 
старшого радника юстиції. У 2008 році 
він стає проректором з наукової робо-
ти Національної академії прокуратури 
України – директором науково-дослідно-
го інституту Академії. Очолюваний ним 
з початку створення науково-дослідний 
інститут став першою в історії вітчиз-
няної прокуратури відомчою науковою 
установою, що здійснює фундаментальні 
та прикладні дослідження у сфері проку-
рорської діяльності. 
У 2013-2014 роках він працює заві-

дувачем кафедри кримінального права 
академії, яка стала науково-навчальним 
осередком дослідження та викладання 
проблем прийняття прокурором кримі-
нально-правових рішень. 
Нині Віталій Миколайович – профе-

сор кафедри кримінального права, кри-
мінології та кримінально-виконавчого 
права Національної академії прокурату-
ри України.
Куц В.М. є автором понад 150 науко-

вих та науково-методичних публікацій з 
проблем протидії злочинності й корупції, 
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а також правового забезпечення проку-
рорської діяльності та її організації, де-
сять із яких – на монографічному рівні. 
Він безпосередньо брав участь у підготов-
ці проектів Кримінального кодексу Укра-
їни, до тексту якого внесено низку фунда-
ментальних положень, запропонованих 
і науково обґрунтованих ним особисто. 
Під його керівництвом розроблено тео-
ретичну модель Закону України „Про за-
ходи протидії торгівлі людьми”. У складі 
робочих груп він брав участь у розробці 
проектів законів „Про засади запобіган-
ня та протидії корупції”, „Про прокура-
туру”, а також концепцій реформування 
кримінальної юстиції та юридичної осві-
ти в Україні. Сьогодні він активно пра-
цює над реалізацією положень зазначе-
них законів та концепцій, зокрема над 
втіленням у законодавчу практику ідей 
розподілу кримінальних правопорушень 
на злочини та кримінальні проступки, за-
провадження засобів кримінально-пра-
вового реагування стосовно юридичних 
осіб тощо. 
Професор Куц В.М. продовжує докла-

дати значних зусиль до підготовки науко-
во-педагогічних кадрів. Він особисто під-
готував 15 кандидатів юридичних наук 
та продовжує здійснювати наукове керів-

ництво низкою нових дисертаційних до-
сліджень з актуальних проблем протидії 
злочинності. Декілька учнів Віталія Ми-
колайовича вже стали докторами юри-
дичних наук.
Значний вклад вносить Куц В.М. у 

розвиток прокурорської освіти. На осно-
ві розробленого ним спецкурсу „Пробле-
ми кримінальної відповідальності” забез-
печується навчально-методичний процес 
з цієї навчальної дисципліни в Академії, 
в якому він бере безпосередню участь. 
Велику увагу приділяє Віталій Микола-
йович творчим зв’язкам із зарубіжними 
колегами, з багатьма з яких у нього давні 
дружні стосунки.
За сумлінну роботу Куц В.М. неодно-

разово заохочувався керівництвом Ге-
неральної прокуратури України. За 
особистий внесок у підготовку висококва-
ліфікованих спеціалістів і плідну наукову 
діяльність його нагороджено Почесною 
грамотою Міністерства освіти та науки 
України, а 2013 року присвоєно почес-
не звання «Заслужений юрист України». 
Але найдорожчою нагородою для Віталія 
Миколайовича завжди були і залишають-
ся повага друзів і колег, любов рідних і 
близьких. 



Міжрегіональну Академію управ-
ління персоналом (МАУП) ство-

рено 1989 року як недержавний вищий 
навчальний та науково-дослідний за-
клад. МАУП готує фахівців за 32 спе-
ціальностями та 98 спеціалізаціями. 
Академію акредитовано за всіма ліцен-
зованими спеціальностями з правом 
видачі дипломів про вищу освіту дер-
жавного зразка.

Академія управління персоналом – 
це найбільший гуманітарно-еко-

номічний вуз України (більш ніж 40 
тисяч студентів з 25 країн світу), у скла-
ді якого діють Президентський універ-
ситет (м. Київ); Всеукраїнський уні-
верситет (інститути, філії та відділення 
в усіх регіонах України); Закордонні 
філії. Випускники Академії отримують 
дипломи про вищу освіту державного 
та міжнародного зразка з присвоєнням 
кваліфікації молодшого спеціаліста, ба-
калавра, спеціаліста та магістра.

Удосконалюючи систему освіти та 
задовольняючи потребу у фахівцях, 

Міжрегіональна Академія управління 
персоналом здійснює навчання за ден-
ною, вечірньою, заочною (у тому чис-
лі дистанційною) формами. Для учнів 
старших класів відкрито Академічний 
ліцей, Економіко-правові технікуми, 
Підготовче відділення. У структурі 
Академії – Міжнародний бібліотечно-
інформаційний центр ім. Ярослава 
Мудрого. Для бажаючих отримати на-
уковий ступінь діють Аспірантура та 
Докторантура.

Президентський університет МАУП 
засновано 1999 року. У здійсненні 

цього міжнародного освітнього про-
екту сьогодні беруть участь представ-
ники понад 50 країн світу. У складі 
Президентського університету діють: 
Інститут міжнародної економіки та 
інформаційних технологій імені Свя-
тої Великої княгині Ольги, Українсько-
Російський інститут менеджменту 
та бізнесу ім. Богдана Хмельницького, 
Українсько-Азербайджанський ін-
ститут соціальних наук і самовря-
дування Г.А. Алієва, Міжнародний 
підготовчий інститут ім. Великого 
князя Святослава Хороброго, Інститут 
права ім. князя Володимира Великого, 
Українсько-Арабський інститут між-
народних відносин та лінгвістики                        
ім. Аверроеса, Інститут підготовки на-
укових кадрів та бізнес-освіти, Теле-
університет.

Наше кредо:
TANTUM POSSUMUS, QUANTUM SCIMUS.
МИ СТІЛЬКИ МОЖЕМО, СКІЛЬКИ ЗНАЄМО.

(Ф. Бекон)
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ІНСТИТУТ ПРАВА ім. князя Володимира Великого
 ГОТУЄ ФАХІВЦІВ
за напрямом «Право»
спеціальністю «Правознавство»
спеціалізаціями:
• Комерційне та трудове право»
• Фінансове та банківське право»
• «Міжнародне комерційне право» 
спеціальністю «Правоохоронна діяльність» 
спеціалізацією:
• «Безпека діяльності організацій та установ»

КАФЕДРИ ІНСТИТУТУ
• Історії та теорії держави і права
• адміністративного права
• фінансового та банківського права
• цивільно-правових дисциплін
• міжнародного права та порівняльного правознав-
ства
• трудового та комерційного права
• правоохоронної діяльності

У СКЛАДІ ІНСТИТУТУ
• криміналістична лабораторія
• чотири юридичні клініки

НАУКОВІ ШКОЛИ
• «Актуальні проблеми кримінального права та про-
цесу» 
• «Методологічні проблеми правової культури,
правосвідомості та правового виховання молоді»

Освітньо-
кваліфі-
каційний 
рівень

Базова освіта Термін навчання

Бакалавр

Повна
загальна
середня

денна – 4 роки 
заочна – 4 роки 6 міс.

На базі
технікуму
МАУП

денна – 2 роки 
заочна – 2 роки 3 міс.

Спеціаліст

Бакалавр 
напряму 
«Право»

денна – 1 рік 
заочна – 1 рік 3 міс.

Спеціаліст, 
магістр
(іншого напряму)

заочна – 2 роки 6 міс. 
(перепідготовка)

Магістр
Бакалавр 
напряму 
«Право»

денна – 1 рік 
заочна – 1 рік 6 міс.

Професорсько-викладацький склад:
10 докторів наук та професорів,
35 кандидатів наук.
Багато фахівців успішно поєднують викладання на-
вчальних дисциплін з науково-дослідною роботою, вони 
є відомими вченими, керівниками наукових колективів.

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ВСТУПНИКІВ НА І КУРС 
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА СЕРТИФІКАТАМИ 

УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 
ОСВІТИ, ОТРИМАНИМИ ВСТУПНИКАМИ 

В ПОТОЧНОМУ РОЦІ

Прийом на старші курси за результатами 
фахового вступного випробування

Випускники одержують
• диплом про вищу освіту державного зразка,
• диплом, оформлений відповідно до міжнародних ви-
мог, що надає можливість продовжити навчання та 
роботу за фахом у провідних країнах світу.

Випускники зможуть працювати
• у судових, правоохоронних органах і правозахисних 
організаціях (прокуратурі, органах внутрішніх справ, ор-
ганах державного управління, установах юстиції);
• на підприємствах і в підприємницьких структурах усіх 
форм власності;
• у міжнародних організаціях;
• у навчальних і наукових закладах;
• у адвокатурі, нотаріаті;
• в охоронних структурах організацій та установ.

ВИЩА ОСВІТА В МАУП

Для вступу до МАУП необхідно подати:
• заяву на ім’я ректора Академії із зазначенням обраної 
спеціальності, відділення та форми навчання;
• оригінал документа про освіту (з додатком до атестата 
чи диплома);
• сертифікати Українського центру оцінювання якості 
освіти;
• шість фотокарток (3x4);
• медичну довідку за формою 086-У;
• паспорт або свідоцтво про народження;
• військовий квиток або приписне посвідчення (для ден-
ної форми навчання);
• довідку з місця роботи (для тих, хто працює);
• копію платіжного документа.

Форми навчання в МАУП:
денна, вечірня, заочна (у т.ч. дистанційна – з викорис-
танням Internet- та мультимедійних технологій).
Кадрове агентство МАУП
сприяє випускникам у працевлаштуванні, організовує 
стажування за кордоном.

ЄДРПОУ 00127522, п/р. № 26004300289901 в ВАТ 
«Сведбанк» МФО 300164

АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:
03039, Київ, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Тел.: 0 (44) 490-95-05, 494-47-47 
Факс: 0 (44) 524-95-11

www.maup.com.ua
e-mail: iapm@iapm.edu.ua
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