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ÌÅÄ²ÀÖ²¯ Ó ÏÓÁË²×ÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÑÏÎÐÀÕ

Статья посвящена осмыслению концепту-
альной основы построения надлежащей адми-
нистративной процедуры применения медиа-
ции в публично-правовых спорах. Определены 
цели концептуальной основы построения над-
лежащей административной процедуры ис-
пользования медиации в публично-правовых 
спорах, которая заключается в модернизации 
отношений граждан с органами публичной ад-
министрации. Выделены основные проблемы и 
препятствия реализации института медиации 
в сфере публичных правоотношений. Выделены 
основные векторы развития украинского меди-
ации в публично-правовых спорах. Предложены 
основные элементы концептуальной основы 
построения надлежащей административной 
процедуры применения медиации в публично-
правовых спорах. Смоделированы ожидаемые 
результаты реализации концептуальной 
основы построения надлежащей администра-
тивной процедуры применения медиации в 
публично-правовых спорах.
Ключевые слова: медиация, публично-

правовые споры, концепция, административ-
ная процедура, альтернативное разрешение спо-
ров, административно-правовое регулирование.
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ступу до правосуддя у 1999 році ЄС закли-
кав держав-членів створювати альтернативні 
позасудові процедури. Одним із них є меді-
ація, яка? будучи гуманістичним соціально-
правовим інститутом, успішно функціонує у 
більшості високорозвинених держав. Вона 
має високий рівень ефективності, а її запро-
вадження свідчить про розвиненість правової 
культури та панування верховенства права у 
суспільстві. Зважаючи на відсутність правово-
го регулювання та адміністративно-правового 
забезпечення використання медіації у публіч-
но-правових спорах, актуальним питанням 
залишається визначення концептуальної 
основи належної адміністративної процедури 
застосування медіації. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій

Питання формування ефективного пра-
вового регулювання медіації та аналіз зару-
біжного досвіду запровадження медіації як 
інституту альтернативного вирішення спорів 
стали предметом праць багатьох науковців, 
серед яких Н. Бондаренко-Зелінська, С. Фур-
са, А Бугайчук, О. Кармаза, В. Коломитцева, 
Ю. Притика, К. Бєлікова, М. Ахмадова та 
інші. Водночас проблема формування кон-
цептуальної основи побудови належної адмі-
ністративної процедури застосування медіа-
ції у публічно-правових спорах залишається 
майже не розробленою.

Метою статті є формування концептуаль-
ної основи побудови належної адміністратив-

Постановка проблеми
Директива № 2008/52/ЄС Європейського 

парламенту і Ради про деякі аспекти посеред-
ництва (медіації) в цивільних та комерційних 
справах від 21 травня 2008 року [1] визнає 
принцип доступу до правосуддя фундамен-
тальним принципом права Європейського 
Союзу (далі – ЄС). З метою найкращого до-
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ної процедури застосування медіації у публіч-
но-правових спорах.

Виклад основного матеріалу
Процес становлення медіації в Україні 

триває з часів здобуття нею незалежності, але 
досі не існує єдиного збалансованого підходу 
та цілісного уявлення щодо правотворчості 
у сфері її запровадження. Питання запрова-
дження медіації у публічно-правових спорах 
загострюється з огляду на недосконалість пра-
восуддя. 
Концептуальна основа побудови належної 

адміністративної процедури застосування ме-
діації для вирішення публічно-правових спо-
рів повинна узагальнювати сучасний досвід 
використання медіації та науково-обґрунто-
вані теоретичні здобутки її досліджень. При 
цьому Концепцію формування належної ад-
міністративної процедури медіації у публіч-
но-правових спорах слід розуміти як систему 
положень, які визначають напрями розвитку 
медіації в окресленій сфері правовідносин на 
основі теоретичних уявлень про її зміст, мету, 
призначення, принципи та особливості. 
Сучасна концепція медіації зароджувала-

ся в Сполучених Штатах Америки, починаю-
чи з 1960-х років. Тоді на фоні масових про-
тестів та рухів за дотримання прав людини 
центральним органом юстиції було створе-
но Службу суспільних відносин (Community 
Relation Service), працівники якої займаються 
мирним вирішенням конфліктів, що виника-
ють з приводу питань дискримінації [2, с. 269]. 
У 2009 році Радою ЄС було схвалено Концеп-
цію щодо підсилення спроможності Європей-
ського Союзу у сфері медіації та діалогу [3], 
яка визначає, що ЄС з огляду на відданість 
просуванню миру та демократії підтримує та 
сприяє розвитку медіації та діалогу. Концеп-
ція вносить конкретні пропозиції щодо того, 
як зміцнити спроможність ЄС визначеній 
сфері та підтримувати європейських медіа-
торів. Відповідно до основних положень акту 
медіація є інструментом політики ЄС, а сама 
організація виступає суб’єктом медіації. Так, 
ЄС сприяє медіації, використовує, підтримує 
та фінансує її розвиток відповідно до принци-
пів узгодженості, всебічності, справедливості 
правосуддя та рівності прав людини, співпра-
ці з іншими суб’єктами міжнародного права, 

оцінюючи ризики та підтримуючи медіаційні 
ініціативи. 
Метою концептуальної основи побудови 

належної адміністративної процедури вико-
ристання медіації у публічно-правових спорах 
є її призначення модернізувати систему дер-
жавного управління та вдосконалити адміні-
стративне судочинство. Вона спрямована на 
запровадження інноваційних способів мир-
ного врегулювання публічно-правових спорів 
за допомогою медіації. На сьогодні в Україні 
основними проблемами та перешкодами ре-
алізації інституту медіації у сфері публічних 
правовідносин є: 

1) відсутність механізму адміністративно-
правового регулювання медіації та профіль-
ного координуючого органу в окресленій сфе-
рі діяльності;

2) несформованість професійної спільноти 
медіаторів;

3) невизначеність у питаннях щодо вибору 
та встановлення оптимальної моделі медіації;

4) недосконалість правового статусу по-
тенційних суб’єктів процедури медіації;

5) відсутність механізму забезпечення ви-
конання угоди за результатами медіації.
На нашу думку, основними векторами 

розвитку медіації в Україні є її правове за-
безпечення як правового інституту та як ад-
міністративної процедури. Для вирішення 
визначених проблем та подолання перешкод 
розвитку медіації у публічно-правових спо-
рах слід визначити такі елементи її концеп-
туальної основи: створення адміністративно-
правового регулювання, визнання основних 
цінностей медіації, створення профільного 
координуючого органу з питань медіації, вста-
новлення повноважень щодо ведення реєстру 
медіаторів, формування професійної спільно-
ти медіаторів, вибір оптимальної моделі медіа-
ції, вдосконалення правового статусу суб’єктів 
владних повноважень як учасників медіації та 
їх професійна підготовка у сфері врегулюван-
ня конфліктів, протидія зловживанню права-
ми в процесі медіації та формування інститу-
ту відповідальності медіатора, встановлення 
механізму забезпечення виконання угоди за 
результатами медіації.
Формування механізму адміністративно-пра-

вового регулювання медіації. Ця стратегічна ціль 
може бути досягнена шляхом прийняття кон-
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солідованого закону про медіацію, внесення 
змін до чинних нормативно-правових актів 
(зокрема, до Кодексу про адміністративне су-
дочинство) та формування Етичного кодексу 
медіатора. Адміністративно-правове регулю-
вання повинно базуватися на теоретичних 
основах медіації та забезпечувати її належне 
функціонування в Україні.
Визнання основних цінностей медіації. Прин-

ципи медіації, які відображають її соціально-
правову природу, повинні стати основою фор-
мування адміністративно-правового регулю-
вання досліджуваного інституту. Вони є визна-
чальними правоведами ідеями, які слугують 
процедурним та організаційним підґрунтям 
здійснення медіація та спрямовані на ефектив-
не, взаємовигідне та законне розв’язання між 
сторонами конфлікту. Як визначає Ю. Д. При-
тика, до таких принципів належать принци-
пи демократизму, соціальної справедливості, 
законності, гуманізму, поєднання примусу та 
переконання, невід’ємність природних прав 
людини, добровільності, рівності сторін, кон-
фіденційності, неупереджності медіатора тощо 
[4, с. 88]. 
Створення профільного координуючого орга-

ну з питань медіації. Інституалізація медіації 
є сталою міжнародною практикою. Зокрема, 
у 1947 році в Сполучених Штатах Америки, 
крім згадуваної раніше Служби суспільних 
відносин, було створено Федеральну служ-
бу посередництва і примирення (Federal 
Mediationand Conciliation Service), сфера ді-
яльності якої поширюється на вирішення 
трудових спорів [5, с. 68]. У Франції, де меді-
ація у публічно-правових спорах дістала най-
більший розвиток, медіатором виступає ом-
будсмен, який при здійсненні своїх повнова-
жень, керуючись нормами права та принци-
пами гуманізму і справедливості, прагне зна-
йти найкраще рішення для відновлення прав 
громадянина і одночасно забезпечити вдоско-
налення суспільних відносин, стороною яких 
виступають державні органи [6, с. 63]. В Індії 
з метою вироблення уніфікованого підходу 
до впровадження процедур альтернативно-
го врегулювання спорів у 2005 році створено 
Проєктний комітет з медіації та посередни-
цтва при Верховному суді Індії. У Китаї діє 
Центр медіації при Китайській раді сприяння 
міжнародній торгівлі та Китайській Міжна-

родній торговій палаті – перший та найбіль-
ший центр професійної медіації в Китаї, який 
має 42 відділення на по всій території. За час 
існування Центром розглянуто і врегульова-
но понад 10 тисяч спорів, з яких успішними є 
понад 70% справ [7]. 
Зважаючи на існування в Україні Націо-

нальної служби посередництва і примирен-
ня, доцільно було б створити Службу медіа-
ції у вирішенні публічно-правових спорів, до 
компетенції якої входило б вдосконалення та 
поширення використання медіації між орга-
нами публічної адміністрації та приватними 
особами. Крім цього, функції медіації як ад-
міністративної процедури можуть надаватися 
в центрах надання адміністративних послуг 
– постійно діючими робочими органами або 
структурними підрозділами місцевої держав-
ної адміністрації чи органу місцевого самовря-
дування, де надаються адміністративні послу-
ги через адміністратора шляхом його взаємо-
дії із суб’єктами надання таких послуг [8]. 
Встановлення повноважень щодо ведення реє-

стру медіаторів. Як слушно відзначає С. Я. Фур-
са, раціональним є створення Єдиного реєстру 
медіаторів, який забезпечуватиме уніфікова-
ний облік медіаторів у державі [9, c. 5]. Такий 
досвід успішно демонструє Словаччина, де мі-
ністерство юстиції уповноважене вести реєстр 
не лише професійних медіаторів, які відпові-
дають вимогам законодавства, а й центрів та 
інституцій, які здійснюють підготовку майбут-
ніх медіаторів та надають послуги медіації [10]. 
На нашу думку, об’єднання та організації ме-
діації повинні зберігати концепт автономії та 
також можуть вести власні реєстри своїх чле-
нів-медіаторів задля того, аби споживачі мо-
гли вільно обирати посередника відповідно до 
індивідуальних вимог та особливостей спору.
Формування професійної спільноти медіато-

рів. Досягнення такої цілі можливе за вста-
новлення високих вимог щодо освіти, підго-
товки, сертифікації (акредитації) медіаторів та 
моніторингу і оцінювання їхньої діяльності. 
С. Я. Фурса вважає, що слід розробити Поря-
док ліцензування юридичних осіб, які бажають 
здійснювати навчання медіаторів, визначити 
орган контролю за проведенням навчання ме-
діаторів та їх практичною діяльністю [9, с. 5]. 
У деяких державах, наприклад у Нідер-

ландах, питання підготовки, сертифікації та 
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реєстрації медіаторів законом покладається 
на конкретні об’єднання медіаторів. Нато-
мість більш ефективним вбачається досвід 
Франції, де підготовка медіатора становить 
560 навчальних годин (79 з яких – практичні) 
та здійснюється під контролем держави у за-
кладах вищої освіти або акредитованих уста-
новах [11, с. 211]. 
Якісна освітня підготовка спеціалістів у 

сфері медіації є важливим напрямом розви-
тку медіації в Україні, оскільки в зарубіжних 
державах професія медіатора давно визна-
на професією майбутнього. Слід сформувати 
компетентну спільноту педагогів, які мати-
муть як теоретичні, так і практичні знання у 
сфері посередництва та створювати освітньо-
професійні програми з медіації. З огляду на 
специфіку діяльності медіатора вбачається 
доцільним встановити вимогу щодо наявнос-
ті у нього вищої психологічної та юридичної 
освіти. Крім цього, медіатор, який здійснює 
свою діяльність у сфері публічно-правових 
відносин, повинен неухильно дотримуватися 
концепту нейтральності, неупередженості та 
незалежності і володіти додатковими знання-
ми та методиками щодо вирішення публічно-
правових спорів, зважаючи на особливість їх 
суб’єктного складу.
Вибір оптимальної моделі медіації. Моделі 

медіації становлять концептуальні орієнтири 
її застосування. У Франції широке поширення 
отримала добровільна модель судової медіа-
ції, при якій в повній мірі реалізується прин-
цип диспозитивності судочинства: медіатор 
призначається суддею за згодою сторін для 
заслуховування сторін, співставлення позицій 
сторін та сприяння в пошуку рішення спору 
строком до трьох місяців [12, с. 46]. У світовій 
практиці запроваджують кілька моделей меді-
ації водночас, а, наприклад Білорусь та Росія 
використовують лише судову медіацію. Нато-
мість в Україні домінують дві концепції:

− судова медіація, яка є частиною судо-
чинства та досвід якої Україна отримала за-
вдяки програмі «Прозорість та ефективність 
судової системи України»;

− медіація як автономний спосіб альтер-
нативного вирішення спорів, який функціо-
нує паралельно із судовим процесом або пе-
редує йому [13, с. 182]. 

На нашу думку, Україна повинна піти 
шляхом поєднання всіх моделей медіації у 
вирішенні публічно-правових спорів, що ви-
кликатиме довіру суспільства та поширю-
ватиме попит на неї. Використання судової 
моделі медіації передбачає певні доповнення 
до адміністративно-правового регулювання 
медіації, такі як розширення повноважень 
суддів, запровадження посади судді-медіато-
ра, встановлення вимог до суддів-медіаторів, 
створення платформ для підготовки суддів у 
сфері медіації тощо.
Окрім вирішення питання щодо ступеня 

інтеграції медіації до судової системи, варто 
визначитися із добровільністю участі в про-
цедурі медіації. Так, Італія з 2011 року за-
стосовує обов’язкову медіацію майже до всіх 
категорій спорів. Сторона, яка має намір звер-
нутися до суду, перед цим зобов’язана зроби-
ти спробу примирення – разом із позовною 
заявою до суду вона представляє підписаний 
медіатором документ про здійснену проце-
дуру медіації [14]. Т. Кисельова виділяє два 
можливих сценарії інтеграції медіації в судову 
систему: небажаний – інтеграція шляхом за-
провадження обов’язкової судової медіації та 
бажаний – інтеграція шляхом запроваджен-
ня добровільної судової медіації. Обов’язкова 
медіація є корисною, оскільки підвищує обі-
знаність громадян про медіацію взагалі, однак 
має низку недоліків, серед яких існує загроза 
невідвідування медіації сторонами та низько-
го рівня досягнення домовленостей, збільшу-
ються час та витрати на розгляд спору (якщо 
медіація виявилась неуспішна і сторони все 
одно звертаються до суду), потребує держав-
ного фінансування тощо [15, с. 20-21].
На нашу думку, обов’язкову медіацію мож-

на встановлювати у деяких категоріях справ, 
особливо зважаючи на те, що у суб’єктів влад-
них повноважень відсутня мотивація добро-
вільно брати участь у посередництві. Однак у 
будь-якому випадку учасники медіації повинні 
притримуватися концепту щодо добровільного 
та самостійного прийняття рішення про участь 
у процедурі медіації. Тобто вони мають право 
приймати рішення про початок, зупинення, 
припинення медіації за взаємною згодою, на 
власний розсуд обирати медіатора, самостійно 
встановлювати обсяг власних вимог, визначати 
коло обговорюваних питань тощо [16, с. 25]. 
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Вдосконалення правового статусу суб’єктів 
владних повноважень як учасників медіації та їх 
професійна підготовка у сфері врегулювання кон-
фліктів. Такий елемент концептуальної основи 
засновується на концепції людиноцентризму 
в доктрині адміністративного права. Тому мо-
жемо стверджувати, що обов’язковою умовою 
запровадження медіації у вирішенні публічно-
правових спорів є встановлення повноважень 
державних органів та органів місцевого само-
врядування (їх посадових осіб) щодо права 
ініціювати та погодитися на пропозицію учас-
ті у процедурі медіації. Крім цього, державні 
службовці повинні бути обізнаними у сфері 
медіації та проходити відповідне навчання, 
наприклад, під час підвищення кваліфікації. 
Наприклад, у Росії з 2013 року Центр право-
вих інновацій та примирних процедур Воро-
незького державного університету реалізує 
програму підвищення кваліфікації державних 
службовців «Використання переговорних (ан-
тиконфліктних) технологій у професійній ді-
яльності державних службовців» [17]. 
Протидія зловживанню правами в процесі 

медіації та формування інституту відповідаль-
ності медіатора. Зловживання правами у про-
цесі медіації можна розглядати як недобро-
совісність сторін або медіатора. Адміністра-
тивно-правове регулювання медіації пови-
нне попереджувати порушення учасниками 
встановлених вимог медіації та закріплювати 
ефективні механізми боротьби з цим явищем. 
Слід закріпити на законодавчу рівні принцип 
добросовісності учасників медіації на всіх ета-
пах її проведення, передбачити широкий та 
повний перелік прав сторін задля уникнення 
зловживань з боку медіатора, запровадити ін-
ститут відповідальності сторін та медіатора у 
процесі врегулювання спору шляхом медіації 
тощо. Розвиток концепту дисциплінарної від-
повідальності медіатора дозволить попереди-
ти порушення ним фундаментальних прин-
ципів медіації та забезпечити високу якість 
процедури. Можемо стверджувати, що ефек-
тивною системою оцінювання та моніторин-
гу діяльності медіаторів міг би стати Єдиний 
електронний реєстр, де сторони спору могли 
б залишати відгуки про діяльність конкретно-
го медіатора.
Сторони спору повинні усвідомлювати 

значення концепцій діалогу та переговорів. 

Для того, щоб переговорний процес та укла-
дення угоди за результатами медіації відбу-
валося в межах права та відповідало усім ви-
могам закону адміністративно-правове регу-
лювання медіації повинне передбачати мож-
ливість участі адвокатів сторін спору під час 
проведення медіації.
Встановлення механізму забезпечення вико-

нання угоди за результатами медіації. Відповід-
но до Директиви 2008/52 / ЄС Європейського 
парламенту та Ради щодо деяких аспектів ме-
діації в цивільних і комерційних справах [1] 
держави-члени ЄС повинні гарантувати сто-
ронам спору-учасникам медіації можливість 
вимагати виконання змісту письмової угоди, 
досягнутої в результаті медіації. Для цього 
можуть бути використані різні способи, на-
приклад, посвідчення угоди за результатами 
медіації.
Наприклад, у межах судової медіації уго-

ди за результатами медіації можуть мати три 
правові форми:

− прирівнюватися до судового рішення 
(Аргентина, Чехія);

− вважатися мировою угодою, яка потре-
бує або затвердження суду (Китай, Фінлян-
дія, Франція), або нотаріального посвідчення 
(Бельгія, Данія, Румунія), або поєднує обидва 
варіанти (Австралія, Канада);

− розглядатися як цивільно-правовий до-
говір [18, с. 77]. 
В Англії також використовується можли-

вість затвердження судом позасудової угоди за 
результатами медіації та надання такій угоді 
статусу арбітражного рішення [20, с. 134]. На-
томість, в Австрії передбачається, що угода за 
результатами медіації, яка проводилася в ме-
жах судового провадження, може бути визна-
но судом, у той час як результат досудової меді-
ації судового захисту не отримує. В Індії угоди, 
які були досягнуті в ході медіації, володіють 
такою ж силою, що і третейські (арбітражні) 
рішення, в незалежності від того, чи була дана 
процедура порушена в рамках вже наявного 
судового провадження чи ні [19, с. 69].
Хоча примусове виконання угоди за ре-

зультатами медіації не повністю відповідає 
концепції медіації, заснованої на принципі до-
бровільності і добросовісності сторін, добро-
вільне рішення про нотаріальне посвідчення 
угоди свідчитиме про чесні наміри учасників 
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медіації. Виходячи з того, що посадові особи 
органу публічної адміністрації повинні су-
воро дотримуватися закону та діяти лише у 
встановлених ним межах, нотаріальне посвід-
чення вбачається найбільш ефективним меха-
нізмом затвердження угоди за результатами 
медіації у системі адміністративно-правового 
регулювання. При цьому, зважаючи на за-
вантаженість судів, затвердження такої угоди 
судом потребуватиме більше часу та може зна-
чно гальмувати її виконання.
Серед очікуваних результатів реалізації 

визначених елементів концептуальних основ 
можемо виділити такі:

− забезпечення принципу верховенства 
права, кращого доступу до правосуддя, розви-
ток правової культури та покращення право-
вого середовища;

− розвантаження та оптимізація судової 
системи;

− забезпечення прозорості та відкритості під 
час врегулювання публічно-правових спорів та у 
адміністративно-правових відносинах у цілому;

− зниження загальної кількості конфліктів 
між органами публічної влади та громадянами;

− ліквідація бюрократизму під час захисту 
приватними особами своїх інтересів у спорі з 
владним суб’єктом;

− зниження корупційних ризиків у систе-
мі державного управління;

− наближення діяльності органів публічної 
адміністрації до європейських стандартів та під-
вищення довіри у відносинах з громадянами.

Висновок
Таким чином, основними елементами 

концептуальної основи побудови належної 
адміністративної процедури застосування ме-
діації у публічно-правових спорах є концепція 
правового забезпечення медіації, концепція 
правового регулювання порядку утворення 
спеціального органу у сфері медіації та кон-
цепція правового регулювання організації та 
забезпечення належної адміністративної про-
цедури медіації. Запропонована концептуаль-
на основа ґрунтується на зарубіжному досвіді 
запровадження та функціонування інституту 
медіації. Її поетапна реалізація сприятиме 
становленню медіації в Україна та надасть 
можливість належно організовувати медіацію 
у публічно-правових спорах. Концепція мир-

ного позасудового вирішення спорів у вигляді 
діалогу та переговорного процесу за участі ме-
діатора покликана модернізувати адміністра-
тивно-правові відносини відповідно до реалій 
сьогодення.
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SUMMARY 
The article is devoted to understanding 

the conceptual basis for building a proper 
administrative procedure for the use of mediation in 
public law disputes. The purpose of the conceptual 
basis for building a proper administrative 
procedure for the use of mediation in public law 
disputes, which is to modernize the relations of 
citizens with public administration bodies, is 
determined. The main problems and obstacles to 
the implementation of the institution of mediation 
in the fi eld of public relations are highlighted. 
The main vectors of development of Ukrainian 
mediation in public law disputes are offered. The 
main elements of the conceptual basis for building 
a proper administrative procedure for the use of 
mediation in public law disputes are highlighted. 
The expected results of the implementation of the 
conceptual basis for the construction of a proper 
administrative procedure for the use of mediation 
in public law disputes are modeled.

Key words: mediation, public-law disputes, 
concept, administrative procedure, alternative 
dispute resolution, administrative-legal regulation.

АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено осмисленню концепту-

альної основи побудови належної адміністратив-
ної процедури застосування медіації у публічно-
правових спорах. Визначено мету концептуаль-
ної основи побудови належної адміністративної 
процедури використання медіації у публічно-пра-
вових спорах, яка полягає в модернізації відносин 
громадян із органами публічної адміністрації. 
Виокремлено основні проблеми та перешкоди 
реалізації інституту медіації у сфері публічних 
правовідносин. Запропоновано основні векто-
рами розвитку української медіації у публічно-
правових спорах. Виокремлено основні елементи 
концептуальної основи побудови належної адмі-
ністративної процедури застосування медіації у 
публічно-правових спорах. Змодельовано очікувані 
результати реалізації концептуальної основи по-
будови належної адміністративної процедури за-
стосування медіації у публічно-правових спорах.
Ключові слова: медіація, публічно-правові 

спори, концепція, адміністративна процедура, 
альтернативне вирішення спорів, адміністра-
тивно-правове регулювання.



12Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2018

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà

Ô²ËÎÑÎÔÑÜÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÀ ÀÊÑ²ÎÌÀÒÈÊÀ 
ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÃÐÎÌÀÄÈ

У статті представлено результати до-
слідження проблеми дефініції громади у 
філософсько-правовому дискурсі. Обґрунто-
вано концептуальні положення щодо на-
укового осмислення громади, розкрито сут-
ність та особливості її життєдіяльності, 
а також підходи до дослідження її розви-
тку. У результаті аналізу цілої низки на-
укових досліджень нами визначено концеп-
туальні підходи щодо дефініції «громада», 
а саме: як історично утворена спільнота 
людей; як спільний, колективний спожи-
вач; як сукупність суспільних взаємодій; 
як суб’єкт місцевого самоврядування; як 
територіально-об’єднана сукупність людей; 
як базова адміністративно-територіаль-
на одиниця; як сукупність інститутів; як 
суб’єкт цивільно-правових відносин, суб’єкт 
господарювання.
Відзначено, що територіальну грома-

ду слід розуміти як місцеве громадянське 
суспільство, яке є однією із передумов ста-
новлення успішних територіальних громад 
та активної участі громадян в їх розвитку. 
Очевидним є те, що нині демократичні ін-
ститути найефективніше функціонують в 
середовищі, в якому максимально дотриму-
ються принципи громадянського суспіль-
ства.
Ключові слова: дефініція, громада, те-

риторіальна громада, правова модель гро-
мади, правові норми, територія, загальний 
зв’язок, соціальна взаємодія, реформа.
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óí³âåðñèòåò âíóòð³øí³õ ñïðàâ

ÓÄÊ 340.12

Постановка проблеми
Реформування територіальної організа-

ції влади на засадах децентралізації стало 
одним із ключових напрямків системних 
суспільних трансформацій в Україні. Метою 
такої оптимізації було створення ефективної 
системи публічної влади в адміністративно-
територіальних одиницях, спосібної забез-
печити оптимальні умови для життєдіяль-
ності людей та можливості для ефективного 
розвитку всіх регіонів шляхом раціонально-
го викори стання їх потенціалу. Проблема 
побудови нової моделі територіальної гро-
мади системно обговорюється у політично-
му, правовому та експертному середовищі. 
Натомість філософсько-правовий аспект 
цього питання залишається поза увагою до-
слідників. На наше переконання, саме кон-
цептуальне обґрунтування дефініції грома-
ди сприятиме вирішенню інституційних та 
практичних питань територіальних громад 
як першого етапу на шляху оптимальної мо-
делі розвитку громади за сучасних умов ін-
тенсифікації євроінтеграційних процесів та 
децентралізації влади в Україні.

Стан дослідження проблеми
Філософсько-правовий дискурс визна-

чається цілою низкою наукових розвідок, в 
яких аналізується проблеми дефініції грома-
ди. Теоретико-методологічною основою на-
шого дослідження стали праці М. Баймура-
това, О. Батанова, П. Білик, І. Бутко, П. Гу-
раль, І. Гурняк, П. Жука, Л. Ельчева, І. Ібра-
гімова, К. Іонассена, В. Кравціва, Е. Остром, 



13

Öèöèê Î.². - Ô³ëîñîôñüêî-ïðàâîâà àêñ³îìàòèêà ðîçâèòêó ãðîìàäè

В. Полуйко, І. Сторонянської, А. Токвіля, 
Ю. Філіппова, Д. Хіллері, Р. Шаффера та ін-
ших. Водночас невирішеною залишаються 
проблема визначення дефініції громади у 
філософсько-правовому дискурсі, що без-
посередньо або опосередковано заважає, 
гальмує або ускладнює пошук оптимальної 
моделі розвитку громади за сучасних умов 
інтенсифікації євроінтеграційних процесів 
та децентралізації влади в Україні.

Мета і завдання дослідження
Авторка поставила собі за мету обґрун-

тувати концептуальні положення дефініції 
громади у філософсько-правовому дискурсі 
крізь призму еволюції сучасних теорій та 
підходів до сутності останьої.

Виклад основного матеріалу
Наукове осмислення поняття та сутності 

громади має вагому глибинну значимість в 
процесі виявлення, виокремлення, розро-
блення та селекції ефективних інструментів 
її розвитку. Саме громада є одним із найста-
ріших соціальних інститутів в історичному 
розвитку людства. Ідеолог теорії вільних 
громад А. Токвіль відзначає, що «громада 
– це єдине об’єднання, яке відповідає самій 
природі людини, і де би збиралися люди, 
громада постає сама собою» [1, с. 57].
У результаті аналізу цілої низки наукових 

досліджень нами визначено концептуальні 
підходи щодо дефініції «громада», а саме: 

 як історично утворена спільнота людей, 
що характеризується єдністю традицій та 
культури (П. Гураль) [2]; 

 як спільний, колективний споживач 
послуг, проте попит має індивідуалізований, 
персоніфікований характер, тоді як потреби 
визначають суспільні очікування індивідуу-
мів щодо задоволення цими послугами (Д. 
Барнс) [3, Р.111]; 

 як сукупність суспільних взаємодій, ін-
теракцій між індивідуумами, проживання 
на одній території, родинні стосунки, при-
належність до певної соціальної групи, 
зв’язки соціального захисту й підтримки 
(Дж. Хіллер) [4, Р. 122];

 як суб’єкт місцевого самоврядування (М. 
Баймуратов, О. Батанов, О. Васильєва, І. Ви-
дрін, І. Гурняк, О. Дацко, В. Кампо, А. Ко-

валенко, М. Корнієнко, В. Куйбіда, А. Леле-
ченко, Ю. Молодожен, Н. Руда, А. Ткачук та 
інші) [5, с.122]; 

 як територіально-об’єднана сукупність 
людей, що формується на основі соціально-
територіальних розбіжностей у специфічне 
соціальне утворення (І. Бодрова, К. Іонас-
сен, Ю. Сурмін, Ю. Тихоміров, Я. Щепан-
ський) [6, Р. 21];

 як базова адміністративно-територі-
альна одиниця (П. Жук, В. Кравців, Ю. Ки-
риченко) [7];
як сукупність інститутів (Р. Парк) [8, 

с. 67];
як суб’єкт цивільно-правових відносин, 

суб’єкт господарювання (В. Кравченко) [9, 
с. 148].
Відтак, вважаємо за доцільне окреслити 

визначальні ознаки громади. Вчений Ю. Фі-
ліппов визначає чотири ключових ознаки: 
спільність людей (історична, сусідська, куль-
турна та ін.), тобто населення; територія, 
простір у межах певних кордонів (адміні-
стративних, географічних, економічних, 
культурних, інформаційних та ін.), соціаль-
на взаємодія (загальні правила та норми по-
ведінки, сусідські відносини, загальні владні 
структури, громадські організації, спільні со-
ціальні послуги, взаємозв’язок у виробничій 
діяльності та ін.); ідентифікація з громадою 
/ психологічне почуття громади (спільність 
цінностей, почуття приналежності, причет-
ності до подій в громаді, відповідальність 
перед громадою тощо) [10, с. 34].
Знані зарубіжні вчені К. Іонассен та 

Д. Хіллері виокремлюють такі елементи 
громади («community»), як: територіальна 
основа; взаємозв’язок спеціалізованих груп 
громади та поділ праці в ній; спільна куль-
тура та соціальна система, які інтегрують 
діяльність її суб’єктів; усвідомлення індиві-
дами єдності та приналежності до громади; 
можливість діяти на корпоративних засадах 
задля ефективного вирішення локальних 
проблем [6, с. 21]. Дослідник Д. Хіллер ви-
сновує, що попри наявні розбіжності, кон-
ститутивними ознаками громади є: терито-
рія, загальний зв’язок (чи зв’язки) та соці-
альна взаємодія [4, с. 117].
На думку дослідниці І. Мелєхіної, 

сутнісні характеристики громади пред-
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ставлені сукупністю таких ознак, як: 
прив’язаність громади до території при-
родного проживання індивідів, чим де-
терміновано первинність самовизначення 
з подальшим оформленням юридичного 
статусу; членство в громаді, що ґрунтуєть-
ся на спільності інтересів; самоврядність, 
що виступає формоутворювальною заса-
дою владовідносин; спосібність до струк-
турування та формування внутрішньо-
організаційних управляючих інституцій; 
соціальне функціонування на основі ко-
легіальних форм діяльності задля життє-
забезпечення загальних (спільних) інтер-
есів; упорядкованість відносин на основі 
правових та інших соціальних норм, що 
дозволяє визначати їх як суб’єктів права, 
спосібність бути суб’єктом комплексних 
правовідносин; зумовленість поведінки не 
лише суб’єктивними, але й об’єднавчими 
факторами, стійкістю інтересів, зв’язків й 
форм соціальної діяльності; первинність у 
відношенні до об’єднань, які сформовані 
народом, нацією, державними структура-
ми, що забезпечує діалектичний зв’язок із 
державою та громадянським суспільством; 
психологічна ідентифікація індивідуумів із 
громадою (формування та прояв почуття 
співтовариства) [11, с. 9].
Особливі ознаки територіальних громад 

виокремив український правознавець М. 
Баймуратов, а саме: 1) територіальна –«дис-
локація» місцевого самоврядування на рівні 
населених пунктів, як територіальної основи 
муніципальної демократії; 2) інтегративна, 
відповідно територіальна громада форму-
ється на основі об’єднання всіх мешканців, 
які проживають на цій території, незважа-
ючи на те, чи є громадянами держави, тоб-
то членами територіальної громади можуть 
бути іноземні громадяни, а також особи без 
громадянства, які постійно проживають 
на цій території. Окрім цього, згідно з по-
зицією вченого, до територіальної громади 
можуть належати біженці й переміщені осо-
би; 3) інтелектуальна, зумовлена наявністю 
в індивідуумів спільних інтересів, які мають 
особливий характер та проявляються у фор-
мі індивідуально-територіальних зв’язків; 4) 
майнова – право мати спільну комунальну 
власність; 5) фіскальна – члени територіаль-

ної громади є платниками місцевих подат-
ків і зборів [5, с. 123].
Дослідник О. Мороз пропонує наступ-

ний перелік ознак громади: спільна тери-
торія існування (яка може включати про-
живання, володіння нерухомим майном, 
роботу); спільні інтереси щодо вирішення 
проблем життєдіяльності; налагоджена со-
ціальна взаємодія в процесі реалізації ін-
тересів; самоідентифікація кожного члена із 
громадою; загальна комунальна власність; 
сплачування комунальних податків 
Вказані ознаки в цілісності створюють 

системні зв’язки територіально-індивідуаль-
ного характеру та визначають структурно-
функціональні особливості громади. Попри 
це, вони дають лише означальний опис, не 
розкриваючи її специфіки як особливої, від-
носно невеликої соціальної спільноти, ло-
кально-територіального функціонування із 
характерними їй географічними, демогра-
фічними, соціально-психологічними, куль-
турними, економічними, організаційними 
та іншими особливостями.
Значущість громади в Україні обумов-

лена традиційністю буття народу, широкою 
духовною спадщиною, тривалою боротьбою 
за незалежність та зміцнення держави, ста-
новленням й розвитком самоврядного пра-
ва та правової системи, формуванням гро-
мадянського суспільства. Вчений О. Гураль 
використовуючи історико-правовий підхід 
до визначення територіальної громади від-
значає, що українці в умовах розділення 
української території, багатовікової бездер-
жавності, багатократної денаціоналізації 
провідної верстви українства зуміли зберег-
ти громадську, державну та правову тради-
цію [2, с. 33].
Саме сукупність традицій обумовлює 

самобутність територіальної громади, етно-
політичні, правові, інституціональні та куль-
турні умови, в контексті яких розвивається 
соціум, а також отой обмежений соціально-
моральною домінантою інструментарій, за 
допомогою якого індивідууми як члени те-
риторіальної громади та первинні суб’єкти 
місцевого самоврядування реалізовують 
власні інтереси та потреби. Відтак, доцільно 
вирізнити формальні та неформальні харак-
теристики територіальної громади. Зрозу-
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міло, що формальні визначаються Статутом 
певної територіальної громади. Натомість 
неформальні характеристики (цінності, 
традиції, потреби, інтереси), взаємодію 
суб’єктів територіальної громади, діяльність 
громадських об’єднань, слід ґрунтовно ана-
лізувати та враховувати в процесі вибору 
орієнтирів розвитку громади. Позитивний 
досвід життєдіяльності територіальної гро-
мади та оптимальні форми її організації збе-
рігають та розвивають традиції, які забезпе-
чують суб’єктивний добробут. Підтверджен-
ням цьому є результати дослідження таких 
науковців, як С. Гантінгтон, Г. Патнем, Ф. 
Фукуяма, що саме культурні традиції ви-
різняються винятковою стійкістю, а відтак 
формують політичну, правову та економіч-
ну практику [13, с. 87]. Вчений М. Вебер об-
ґрунтував, що узвичаєні релігійні цінності 
мають стійкий вплив, а характерологічні 
риси культури зберігаються упродовж три-
валого часу та визначують політичний, пра-
вовий та економічний розвиток соціуму [14].
Україна належить до країн із висококон-

текстною культурою, в якій суспільство орі-
єнтоване на родинні взаємозв’язки, узвича-
єно тривалий час зберігати та підтримувати 
тісні взаємини. У такому середовищі, як по-
казує дослідження Е. Холл, чимало рішень 
ухвалюється без обговорень або хаотично, 
бо цінності установилися в свідомості кож-
ного члена [15, с. 45]. Згідно твердження Ф. 
Фукуями суспільство, культурна спадщина 
якого диктує низький рівень довіри до лю-
дей, займає невигідне становище з точки 
зору конкуренції на світовому ринку, позаяк 
воно нездатне ефективно розвивати масш-
табні та складні соціальні інститути [13, с. 
85].

 Вчені, намагаючись зрозуміти, як тери-
торіальна громада розвивається та взаємо-
діє зі суспільством силуетно, розглядали її 
через органи місцевого самоврядування, іг-
норуючи фактом, що всі територіальні гро-
мади є організаціями, тим самим випускаю-
чи з поля зору мешканців й відносини між 
елітами всередині такої громади. У жителів 
територіальної громади, які систематично 
комунікують між собою, формуються спільні 
уявлення про норми й правила життєдіяль-
ності та поведінку інших членів

Тому досить важливо територіальну 
громаду розуміти як місцеве громадянське 
суспільство, яке є однією із передумов ста-
новлення успішних територіальних громад 
та активної участі громадян в їх розвитку. 
За результатами дослідження Г. Патнема, 
очевидно, що нині демократичні інститу-
ти найефективніше функціонують в серед-
овищі, в якому максимально дотримуються 
принципи громадянського суспільства [16, 
с. 27].
Підтримуємо позицію В. Полуйко, що 

кожна громада проходить певні етапи жит-
тєдіяльності, відтак він запропонував ци-
клічну матрицю життя громади: 1) стадія 
актуалізації – громада є високорозвиненою, 
впроваджує інновації, водночас поважаючи 
культурно-історичну спадщину, ділиться ре-
сурсами, регулярно моніторить свою діяль-
ність, розвиває потенціал; 2) стадія бачення 
– визнає важливість бачення та довгостро-
кового планування, спроможна рухатися в 
цьому напрямку (має стратегічну візію); 3) 
стадія «передстворення» громади (фаза хаосу) – 
громада нерозвинута, обмежений обмін ре-
сурсами, ігнорування цінностями; 4) стадія 
появи – громада існує, втім має значні про-
блеми; 5) стадія розпаду – може настати будь-
коли з огляду на внутрішні та зовнішні змі-
ни; 6) стадія конфлікту – низька самоповага, 
нездатність спільно вирішувати проблеми; 
7) стадія відсутності співпраці – відсутність 
бажання слухати один одного, нездатність 
спільно працювати; 8) стадія паралічу – від-
сутність вмінь визначати цілі та формувати 
плани; 9) стадія покриття – планування що-
денних потреб й потреб інфраструктури; 10) 
стадія простого планування – попереднє пла-
нування громади та бачення; 11) стратегіч-
на стадія – стає стратегічною у плануванні; 
допустиме триваліше планування; 12) стадія 
бачення – спосібність досягти та реалізувати 
бачення; комплексне стратегічне плануван-
ня; 13) стадія інтеграції – тісна співпраця 
влади, бізнесу, закладів освіти та громад-
ських організацій; 14) стадія інновації – ін-
новація як на рівні громади, так і окремої 
людини; почуття можливості проходить че-
рез громаду; 15) стадія навчання – Наявність 
вивчення культури в основних цінностях 
соціуму та організацій. Необхідно зауважи-
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ти, що не обов’язково має бути лінійний рух 
стадіями, кожна громада розвивається ін-
дивідуально, проте коли досягається певна 
фаза, її слід усвідомити та докласти зусиль 
для підтримки й подальшого просування.
У контексті реалізації реформи децен-

тралізації в Україні необхідно зауважити, 
що у розвинутих європейських країнах в 
основу сучасного місцевого самоврядування 
закладено теорію вільних громад, за якою 
останнє є самостійним й незалежним від 
центральної влади інститутом. Для ефек-
тивної реалізація такого підходу потрібні 
певні передумови: демократичні традиції, 
належний рівень політичної культури та 
відповідний рівень розвитку громадянсько-
го суспільства. Місцеве самоврядування, 
яка основується на системі територіальних 
громад, характеризується такими ознаками: 
наявність чітко усвідомлених суспільних ін-
тересів й готовність громадян нести відпо-
відальність за прийняті рішення; чітке роз-
межування компетенцій держави та терито-
ріальної громади, держава мінімально втру-
чається у процес місцевого самоврядування; 
демократичний та прозорий характер ді-
яльності органів місцевого самоврядування; 
реалізується принцип субсидіарності під 
час розподілу повноважень; посадові особи 
органів місцевого самоврядування повинні 
мати спеціальну освіту та дотримуватися 
особливої етики.

Висновки
Таким чином, наукове осмислення фі-

лософсько-правових засад розвитку тери-
торіальних громад дозволило сформувати 
основні домінанти, згідно яких повинна ре-
алізовуватися реформа територіальної ор-
ганізації влади на базисах децентралізації 
та розвитку самодостатніх територіальних 
громад: якісна правова основа реформи, 
чітке законодавче визначення статусу тери-
торіальних громад, механізму закріплення 
права власності, розподілу владних повно-
важень тощо; делегування найширшого 
переліку владних повноважень на рівень 
територіальних громад за принципом суб-
сидіарності; запровадження ефективних 
механізмів контролю за органами місцево-
го самоврядування в умовах децентралі-

зації. Передбачене реформою укрупнення 
територіальних громад без впровадження 
контролю за владою і забезпечення її від-
повідальності може створити ширші мож-
ливості для зловживань органів місцевого 
самоврядування; впровадження механізмів 
активного залучення суб’єктів територіаль-
них громад до участі в управлінні та форму-
ванні управлінських рішень; розвиток гро-
мад як публічних корпорацій, акцентування  
на власних можливостях й ресурсах, пряма 
участь громади у вирішенні господарських 
питань; забезпечення повсюдності місцево-
го самоврядування, розповсюдження юрис-
дикції органів місцевого самоврядування 
на території за межами населених пунктів; 
децентралізація повноважень має супрово-
джуватись адекватною для виконання цих 
повноважень децентралізацією бюджетних 
ресурсів.
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SUMMARY 
The article presents the results of a study of the 

problem of community defi nition in philosophical 
and legal discourse. Conceptual provisions on 
the scientifi c understanding of the community 
are substantiated, the essence and features of its 
life activity, as well as approaches to the study of 
its development are revealed. As a result of the 
analysis of a number of scientifi c researches we have 
defi ned conceptual approaches to the defi nition of 
«community», namely: as a historically formed 
community of people; as a common, collective 
consumer; as a set of social interactions; as a 
subject of local self-government; as a territorially 
united group of people; as a basic administrative-
territorial unit; as a set of institutions; as a subject 
of civil law relations, a business entity.

It is noted that the territorial community should 
be understood as a local civil society, which is one 
of the prerequisites for the formation of successful 
territorial communities and active participation of 
citizens in their development. It is obvious that today 
democratic institutions function most effectively in 
an environment in which the principles of civil 
society are adhered to as much as possible.

Key words: defi nition, community, territorial 
community, legal model of community, legal norms, 
territory, general connection, social interaction, 
reform.
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ÊËÀÑÈÔ²ÊÀÖ²ß ÒÀ ÔÎÐÌÈ ÍÅÇÀÊÎÍÍÈÕ 
Ì²ÃÐÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÖÅÑ²Â

В статье рассмотрено понятие миграции 
как социально-экономической категории, пред-
ставляющей территориальное перемещение 
людей внутри страны и за ее пределы, что со-
провождается изменением места нахождения 
и места приложения труда, на которое влияют 
преимущественно социальные и экономические 
факторы, связанные с улучшением уровня и 
качества жизни населения. Выявлены особен-
ности миграции как социально-экономической 
категории, раскрыто экономическое содержание 
миграции за счет определения экономических 
факторов. На основе классификационных при-
знаков структурированные основные виды ми-
грации, дана характеристика этапов и границ 
миграционного процесса, а также обобщенные 
подходы к его определению. Раскрыто современ-
ный взгляд на миграционный процесс, его этапы 
и границы, предусматривает его рассмотрение 
с учетом корректировок. Проведенный анализ 
нормативно-правовой базы и специальной ли-
тературы обнаружил отсутствие официаль-
ного, общепринятого понятия «незаконная 
миграция». Существующие определения неза-
конной миграции позволили выделить пять ос-
новных подходов к пониманию этого феномена. 
На основе сочетания первого (общего) и второго 
(частного) подходов к определению понятия «не-
законная миграция» предлагаем понимать под 
незаконной миграцией «самостоятельное или 
организованное незаконное перемещение въезд, 
выезд, транзитный проезд иностранных граж-
дан и лиц без гражданства или нарушение норм 
миграционного законодательства страны-реци-
пиента, выраженное в отсутствии или утрате 
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Постановка проблеми
Міграція як соціально-економічна ка-

тегорія представляє територіальне пере-
міщення людей всередині країни і за її 
межі, що супроводжується зміною місця 
перебування або місця прикладання пра-
ці, на яке впливають переважно соціальні 
та економічні фактори, пов’язані з поліп-
шенням рівня і якості життя населення. 
Міграція у науковій літературі з права по-
діляється на два види: законна міграція 
та незаконна міграція. Вплив останньої 
на соціально-економічні процеси в Украї-
ні вимагає проведення досліджень мігра-
ційних процесів з використанням сучасної 
методології юридичної науки.

прав на пребывание в Украине. Результатом 
анализа научных представлений о нарушениях 
в сфере миграции, изучение практики контроля 
за миграционными процессами предложено до-
полнение классификации признакам: этап ми-
грационного процесса; цель переезда мигрантов; 
вид юридической ответственности за нарушение 
норм законодательства Украины –  уровень ла-
тентности; направление миграционных пото-
ков; способ реализации. Разработанная класси-
фикация незаконных миграционных процессов 
позволяет упорядочить их и сгруппировать по 
различным классификационным основаниям, 
раскрыть всю полноту признаков.
Ключевые слова: незаконная миграция, фор-

мы незаконных миграционных процессов, клас-
сификация незаконных миграционных процес-
сов, виды ответственности.
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Аналіз дослідження проблеми
З’ясування особливостей класифіка-

ції та форм незаконних міграційних про-
цесів проводилося з урахуванням робіт 
О. О. Бандурки, С. І. Браткова, І. К. Ва-
силенка, В. В. Зуй, В. К. Колпакова, 
С. Ф. Константінова, О. В. Кузьменко, 
О. А. Малиновської, С. О. Мосьондза, 
А. Ф. Моти, В. І. Олефіра, В. Л. Ортин-
ського, О. І. Остапенка, В. І. Палька, 
О. І. Піскуна, А. В. Платонова, Ю. І. Рима-
ренка, О. І. Савченка, І. І. Сєрової, В. М. 
Снігура, С. Б. Чеховича та інших вчених. 
Форми незаконних міграційних процесів 
змінюються залежно від соціально-еконо-
мічних умов. Це впливає на класифікацію 
зазначених процесів і вимагає проведення 
досліджень.

Мета статті – дослідження класифікації 
та форм незаконних міграційних процесів.

Виклад основного матеріалу
Сучасний погляд на міграційний про-

цес, його етапи та межі передбачає розгляд 
з урахуванням коригувань. Міграційний 
процес починається з моменту здійснення 
реального переміщення в просторі, коли 
ідея про переїзд перейшла в конкретну 
дію. У правовому відношенні законна мі-
грація відповідає вимогам чинного зако-
нодавства та має чітке визначення у націо-
нальному законодавстві та у міжнародних 
нормативних актах. 
Аналіз сучасних визначень незаконної 

міграції, накопичених у науковій літерату-
рі, дає можливість виділити п’ять основних 
підходів до розуміння цього феномену: 
незаконна міграція як специфічна форма 
територіального переміщення з порушен-
ням встановлених норм законодавства; не-
законна міграція як сукупність порушених 
норм законодавства у сфері міграції; неза-
конна міграція як умова реалізації мігран-
тами намічених цілей; незаконна міграція 
як сукупність суспільних відносин; неза-
конна міграція як вид транснаціональної 
злочинної діяльності.
Автори першого підходу визначають 

незаконну міграцію як специфічну форму 
територіального переміщення, при якій 

відбувається порушення національного 
законодавства і норм міжнародного пра-
ва. При цьому не розкриваються конкрет-
ні норми, які були порушені. Цей підхід 
можна назвати загальним, оскільки він дає 
найбільш загальне уявлення про феномен 
незаконної міграції і розкриває суттєві 
сторони.
Недоліком такого розуміння незакон-

ної міграції є відсутність у змісті необхід-
них і достатніх умов віднесення міграції 
до незаконної, невідображення її струк-
турних елементів. До прихильників цього 
підходу можна віднести вчених, указаних 
у дослідженні Н. Пак «Неконтрольована 
міграція як загроза безпеці країн Євро-
пейського Союзу» [1].
У межах другого підходу незаконна мі-

грація розуміється як сукупність поруше-
них норм законодавства у сфері міграції, 
що регулюють правила та порядок в’їзду, 
транзитного проїзду, перебування, виїзду, 
встановлені для мігрантів іноземного по-
ходження. У визначення включається не-
законна трудова діяльність мігрантів, яка 
безпосередньо не відноситься до проце-
су міграції. Зайва деталізація порушених 
норм міграційного законодавства у визна-
ченні незаконної міграції робить його до-
кладним і інформативним, одночасно гро-
міздким і складним для сприйняття.
У науковій літературі таке розумін-

ня незаконної міграції є поширеним 
його дотримуються досить велика кіль-
кість учених, серед яких можна виділити: 
О. А. Грішнова, Г. І. Луцишин, О. А. Ма-
линовська, Р. М.  Кермач, А. В. Солодько, 
Т. В. Клінченко, В. В. Кривенко, О. О. Чу-
прина і ін. [2].
Третій підхід визначає незаконну мі-

грацію як одну з умов реалізації мігран-
тами намічених цілей, у центрі уваги якої 
зосереджені цільові установки мігрантів, 
якими керуються при прийнятті рішен-
ня про переміщення з однієї території в 
іншу. Цілі мігрантів автори такого підхо-
ду умовно поділяють на кілька складових: 
нелегальне облаштування в країні призна-
чення; нелегальне працевлаштування та 
отримання нелегального заробітку.
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На нашу думку, цей підхід має ряд не-
доліків, до яких можна віднести звуження 
тлумачення незаконної міграції, яке при-
зводить до неправильної інтерпретації.-
У визначенні розуміння незаконної мігра-
ції зміщується в бік цілепокладання мі-
грантів, не відбивається суть явища, осно-
вні компоненти його структури та змісту. 
До представників цього підходу можна 
віднести: О. І. Палангюк і інші [2].
Четвертий підхід, запропонований 

С. М. Колос, розглядає незаконну мігра-
цію як сукупність суспільних відносин, що 
складаються в процесі перетину іноземни-
ми громадянами та особами без громадян-
ства державних кордонів і різного за ціля-
ми та термінами перебування зазначених 
осіб на території держави в порушення 
міграційного законодавства.
Такий підхід по-іншому дозволяє по-

глянути на це поняття, проте він не кон-
кретизує учасників суспільних відносин і 
форми взаємодії, що представляє сутність і 
структуру суспільних відносин. Визначен-
ня не включає мінімальний склад струк-
турних елементів незаконної міграції.
П’ятий підхід, представниками якого є 

В. В. Пивоваров і К. В. Петраш, дозволяє 
подивитися на феномен незаконної мігра-
ції з якісно нового боку. Автори підходу 
з’єднують у визначенні незаконної мігра-
ції наступні компоненти: нелегальний са-
мостійний в’їзд особи в державу; органі-
зація нелегального в’їзду мігрантів; діяль-
ність злочинних співтовариств мігрантів; 
здійснення мігрантами протизаконною, 
злочинної діяльності незалежно від закон-
ності перебування в державі перебування.
Тлумачення незаконної міграції як 

виду транснаціональної злочинної діяль-
ності в деякому роді схоже з поняттям 
кримінальної міграції, яка передбачає 
пересування мігрантів з метою вчинен-
ня злочинів і переміщення кримінальних 
технологій, що призводить згодом до під-
міни цих понять.
Вважаємо недоцільним включення у 

визначення незаконної міграції злочинну 
діяльність мігрантів, так як вона не нале-
жить до міграційного процесу та не у всіх 
випадках необхідна. 

У сучасній літературі та на практиці 
зустрічаються синтетичні визначення, що 
спираються на певну комбінацію наве-
дених вище підходів. Представником є-
А. Ф. Мота і інші [3]. 
Особливістю цих формулювань є те, що 

вони визначають незаконну міграцію не 
тільки як форму територіального перемі-
щення з порушенням норм законодавства 
у сфері міграції (перший підхід), але й міс-
тять перерахування елементів структури 
явища (другий підхід). У формулюваннях 
робиться акцент на ціль, яку переслідують 
мігранти (третій підхід).
Основним недоліком синтетичних ви-

значень є надмірна інформативність і гро-
міздкість, що ускладнює однозначне ро-
зуміння та сприяє появі різночитань. На 
нашу думку, визначення незаконної мі-
грації має бути інформативним, точним і 
лаконічним, має відображати лише суттєві 
сторони явища. З урахуванням різнома-
нітності наявних підходів до визначення 
поняття «незаконна міграція» вважаємо, 
що необхідна уніфікація понятійного апа-
рату у сфері міграції з метою приведен-
ня його до єдиної форми та змісту. На це 
особливо потрібно звернути увагу, так як 
мова йде про термінологію, яку передба-
чається в подальшому використовувати у 
нормативно-правових актах України.
На основі поєднання першого (загаль-

ного) і другого (приватного) підходів до 
визначення поняття незаконної міграції 
пропонуємо розуміти під незаконною мі-
грацією самостійне або організоване неза-
конне переміщення (в’їзд, виїзд, транзит-
ний проїзд) іноземних громадян і осіб без 
громадянства або порушення норм мігра-
ційного законодавства країни-реципієнта, 
виражене у відсутності (втрати) прав на 
перебування в Україні.
При виділенні необхідних і достат-

ніх умов віднесення міграції до незакон-
ної були враховані міркування про те, що 
необхідною визнається така умова, при 
невиконанні якої явище не може бути ви-
знане таким та не може існувати. Достатня 
умова передбачає, що при наявності (ви-
конанні, дотриманні) явище може визна-
ватися таким.
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Стосовно незаконної міграції необхід-
ною умовою виступає факт незаконного 
переміщення іноземних громадян і осіб 
без громадянства через адміністративно-
територіальні межі. Достатньою умовою 
віднесення міграції до незаконної є факт 
порушення норм законодавства країни-
реципієнта.
Уточнене визначення поняття «неза-

конна міграція» відображає можливі спо-
соби реалізації переміщення незаконних 
мігрантів, не включення яких призводить 
до штучного звуження тлумачення визна-
чення та дозволяє правопорушникам уни-
кати відповідальності, передбаченої зако-
нодавством.
Усі перераховані вище компоненти у 

структурі визначення відрізняють його 
від решти масиву наявних визначень, на-
повнюючи конкретним змістом і надаючи 
його формі чітких меж. Міграцію робить 
незаконною характер дій, здійснюваних у 
процесі міграції, а не після неї.
У структуру незаконної міграції не 

включаємо трудову діяльність мігрантів, 
здійснення ними протизаконної, злочин-
ної діяльності незалежно від законності 
перебування їх на території України. На 
нашу думку, трудова діяльність мігрантів 
належить до такого виду міграції, як тру-
дова міграція. У свою чергу, кримінальна 
діяльність мігрантів у всіх аспектах прояву 
належить до такого виду міграції, як кри-
мінальна міграція.
Згідно з логікою наукового досліджен-

ня після розгляду центрального поняття і 
його структури необхідно визначити кла-
сифікацію (види) незаконних міграційних 
процесів. Притаманні розглянутому фено-
мену ознаки свідчить про наявність від-
мінних рис і специфічних закономірнос-
тей, що надають якісну своєрідність. Під 
незаконними міграційними процесами 
розуміється послідовний, тривалий у часі 
ланцюжок дій, спрямованих на перемі-
щення з однієї території на іншу, що фік-
суються як міграційні події, які знаходять-
ся у протиріччі з вимогами законодавства 
у сфері міграції.
Проведений аналіз різних джерел по-

казав, що відсутня загальноприйнята в 

науковому співтоваристві та закріплена у 
нормативних джерелах класифікація неза-
конних міграційних процесів, яка дозво-
лила упорядкувати та згрупувати різнома-
нітність незаконних міграційних процесів 
за різними класифікаційними підставах.
Відсутність єдиної, уніфікованої кла-

сифікації економіко-правових категорій 
тягне застосування різних за смисловим 
навантаженням юридичних термінів при 
описі одних і тих же явищ, процесів, як на-
слідок, виникнення проблеми, пов’язаної 
з поділом незаконних міграційних проце-
сів на окремі види за різними класифіка-
ційними ознаками.
Результатом аналізу наукових уявлень 

про порушення у сфері міграції, вивчен-
ня практики контролю та нагляду за мі-
граційними процесами є класифікація за 
п’ятьма ознаками. На етапі здійснення мі-
грації, тобто при реалізації переїзду з од-
нієї країни в іншу найбільшого поширен-
ня набули наступні незаконні міграційні 
процеси: перетин кордону (в’їзд, виїзд) у 
спеціально необладнаних місцях (тобто 
поза зоною прикордонного контролю); 
надання в пунктах прикордонного огляду 
підроблених документів; повідомлення в 
пунктах прикордонного огляду недосто-
вірної мети в’їзду; порушення порядку та 
правил транзитного проїзду в іншу країну 
через територію України; ухилення іммі-
гранта від проходження імміграційного 
контролю на етапі допуску на територію 
України.
На етапі перебування та адаптації мі-

грантів у приймаючій країні можуть ви-
никати такі незаконні міграційні процеси: 
порушення правил перебування на тери-
торії України, в тому числі перебування 
без дозвільних документів, якщо це пе-
редбачено законодавством; порушення 
правил і порядку здійснення трудової ді-
яльності на території України (робота без 
дозвільних документів, без оформлення 
офіційних договорів з роботодавцем, пові-
домлення недостовірної інформації та на-
дання підроблених документів при оформ-
ленні документів для здійснення трудової 
діяльності); перевищення встановленого 
максимального терміну перебування на 
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території України; пролонгація терміна 
перебування на території України без за-
конних підстав та інші.
За метою переїзду мігрантів пропону-

ємо розрізняти незаконні міграційні про-
цеси, що носять нетрудовий і трудовий 
характер. До першої групи належать ті не-
законні міграційні процеси, що здійсню-
ються з метою, не пов’язаною з трудовою 
діяльністю на території України. Напри-
клад, незаконна міграція з метою подаль-
шого перебування (проживання) на тери-
торії України, з метою туризму, навчання, 
включаючи приватні та інші цілі, у розрізі 
яких ведеться облік міграційних потоків в 
органах державної влади.
Незаконні міграційні процеси, як пра-

вило, носять трудовий характер. До най-
більш поширених порушень при здій-
сненні трудової діяльності іноземними 
громадянами та особами без громадянства 
на території України можна віднести: по-
відомлення недостовірної інформації та 
надання підроблених документів при 
оформленні для здійснення трудової ді-
яльності; здійснення трудової діяльності 
без оформлення документів; здійснення 
трудової діяльності без оформлення тру-
дових і цивільно-правових договорів з 
роботодавцями; недотримання обмежень, 
передбачених щодо зовнішніх трудових 
мігрантів; незаконне використання тру-
дового потенціалу іноземних громадян 
або осіб без громадянства; невиконання 
обов’язків, покладених на роботодавців з 
розміщення та працевлаштування інозем-
них громадян і осіб без громадянства.
За видом юридичної відповідальності 

за порушення норм законодавства Укра-
їни незаконні міграційні процеси можна 
розділити на ті, що тягнуть адміністратив-
ну відповідальність, ті, які тягнуть кримі-
нальну відповідальність. До незаконних 
міграційних процесів, що тягнуть кримі-
нальну відповідальність, відносяться неза-
конне перетинання осіб через державного 
кордону України (ст. 332 Кримінального 
Кодексу України) [5].
Адміністративна відповідальність у 

сфері міграції передбачена за порушення 
норм міграційного законодавства за адмі-

ністративні правопорушення в галузі за-
хисту Державного кордону України та за-
безпечення режиму перебування інозем-
них громадян або осіб без громадянства на 
території України.
Докладний перелік правопорушень 

у сфері міграційного законодавства, що 
передбачає адміністративну відповідаль-
ність, представлений у чинній редакції 
Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення в главі 15: Порушення іно-
земцями та особами без громадянства пра-
вил перебування в Україні і транзитного 
проїзду через територію України (ст.. 203); 
Порушення порядку працевлаштування, 
прийняття на навчання, надання житла, 
реєстрації іноземців та осіб без грома-
дянства та оформлення для них докумен-
тів (ст. 204); Незаконне перетинання або 
спроба незаконного перетинання держав-
ного кордону України (ст.204-1); Невжит-
тя заходів до забезпечення своєчасної ре-
єстрації іноземців і осіб без громадянства 
(ст. 204-2); Невжиття заходів до забезпе-
чення своєчасної реєстрації іноземців і 
осіб без громадянства (ст.205); Порушен-
ня порядку надання іноземцям та особам 
без громадянства житла, транспортних за-
собів та сприяння в наданні інших послуг 
(ст. 206) [6].
Наступною класифікаційною ознакою є 

рівень латентності. За цією ознакою мож-
на виділити два підвиди незаконних мі-
граційних процесів: незаконні міграційні 
процеси, що характеризуються низьким 
рівнем латентності; незаконні міграційні 
процеси, що характеризуються високим 
рівнем латентності.
Низький рівень латентності характер-

ний для незаконних міграційних проце-
сів, що виявляються на етапі здійснення 
міграції (переїзду) при перетині кордонів 
адміністративно-територіальних утво-
рень.
Високий рівень латентності властивий 

незаконним міграційним процесам, які 
виявляються на етапі перебування на те-
риторії приймаючої мігранта країни, коли 
незаконно перетнув кордон України та не-
законно перебуває на території держави, 
порушуючи законодавство.
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Виявлення правопорушень у сфері мі-
грації, що характеризуються низьким і 
високим рівнем латентності, як правило, 
здійснюється при проведенні імміграцій-
ного контролю на кордоні та внутрішньо-
державного контролю за міграційними 
процесами, включаючи підготовку та про-
ведення різних заходів щодо виявлення 
осіб, які незаконно перебувають у країні.
У напрямах міграційних потоків про-

понуємо розрізняти: незаконні еміграцій-
ні процеси, які полягають у незаконному 
виїзді іноземних громадян та осіб без гро-
мадянства з порушенням норм міжнарод-
ного та внутрішньодержавного права; не-
законні імміграційні процеси, які передба-
чають незаконний в’їзд іноземних грома-
дян і осіб без громадянства з порушенням 
норм міжнародного та внутрішньодержав-
ного права. 
Наступною класифікаційною ознакою 

є спосіб реалізації незаконних міграцій-
них процесів. За цією ознакою можна ви-
ділити неорганізовані і організовані неза-
конні міграційні процеси. Неорганізовані 
незаконні міграційні процеси є незаконні 
самостійні одиночні або групові перемі-
щення мігрантів, що відбуваються за осо-
бистим волевиявленням і без координації 
переміщення ззовні.
Навпаки, організовані незаконні мігра-

ційні процеси припускають організацію 
незаконного в’їзду, перебування, транзит-
ного проїзду мігрантів, здійснювану при 
безпосередній участі зацікавлених осіб, у 
тому числі здійснюються групою осіб за 
попередньою змовою.
Запропонована класифікація дозволяє 

отримати комплексне визначення цього 
феномену і сформувати науковий підхід до 
дослідження цього проблемного і актуаль-
ного напряму, який спирається на прин-
ципи однозначності, суворої визначеності, 
ясності, доступності, системності, суміснос-
ті з іншим комплексом розроблених кла-
сифікацій у цій галузі знань.
Розроблена класифікація незаконних 

міграційних процесів може застосовува-
тися з метою запобігання та профілакти-
ки таких протиправних явищ на території 
України, що в подальшому дозволить мі-

німізувати негативний вплив на економіч-
ну безпеку країни-реципієнта. Далі необ-
хідно зупинитися на такому чиннику, як 
форма незаконних міграційних процесів, 
яка служить для вираження специфічного 
прояву одного й того ж міграційного яви-
ща.
У науковій літературі виділяють осно-

вні форми нелегальної імміграції, до яких 
відносять: легальний в’їзд з подальшим 
порушенням умов перебування і (або) 
працевлаштування; незаконний в’їзд; не-
легальний в’їзд.
На нашу думку, автор врахував не по-

вний перелік можливих форм прояву не-
законних міграційних процесів. Однак 
зауважимо, що є спроба розмежування 
незаконного і нелегального в’їзду, але не 
визначаються критерії, на основі яких від-
бувається цей поділ.
Представники наукової спільноти в 

аналітичних матеріалах форми незаконної 
міграції визначають як види, що тягне під-
міну цих дефініцій і говорить про неузго-
дженість думок різних авторів щодо поня-
тійно-категоріального апарату міграційної 
сфери.
Як основний вид (форма) незаконних 

міграційних процесів фахівці виділяють 
наступні: незаконний в’їзд; незаконне пе-
ребування (проживання); незаконна тру-
дова діяльність. Різне поєднання форм не-
законної міграції утворюють моделі неза-
конної міграції.
У літературі виділяють наступні осно-

вні моделі незаконної міграції: законний 
в’їзд, законне перебування, незаконна 
трудова діяльність; незаконний в’їзд, за-
конне перебування, незаконна трудова 
діяльність; законний в’їзд, незаконне пе-
ребування, незаконна трудова діяльність; 
незаконний в’їзд, незаконне перебування, 
незаконна трудова діяльність.
Як додаткові моделі незаконної мігра-

ції вчені виділяють: законний в’їзд, неза-
конне перебування; незаконний в’їзд, не-
законне перебування.
Додаткові моделі незаконної міграції 

не передбачають здійснення мігрантами 
трудової діяльності. Що стосується Украї-
ни, такі випадки зустрічаються досить рід-
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ко, так як в основному імміграційний по-
тік носить трудовий характер. 
Дослідження класифікації та форм не-

законних міграційних процесів має на меті 
підготувати науково-обґрунтовані підходи 
для реалізації Стратегії державної мігра-
ційної політики на період до 2025 року 
[7]. Комплексний підхід до реформуван-
ня адміністративно-правового механізму 
є найбільш обґрунтованим і ефективним 
в умовах періоду адаптації національного 
законодавства та реформування держав-
ного управління [8, c. 6006].

Висновки
На основі аналізу накопиченої раніше 

інформації в цій галузі були уточнені осно-
вні моделі незаконних міграційних про-
цесів, які представляють різні комбінації 
форм незаконних міграційних процесів 
залежно від: законності способу перетину 
кордону; законності правового становища 
мігрантів; законності трудового положен-
ня мігрантів. Перелік відомих науковому 
співтовариству моделей був доповнений 
наступним поєднанням компонентів мі-
граційного процесу: незаконний в’їзд + 
законне перебування + законна трудо-
ва діяльність, яка раніше не виділялася в 
окрему модель.
Зазначимо, що ситуація, при якій мі-

грант потрапляє на територію України за 
неофіційними каналами, тобто незакон-
но, не має наміру надалі легалізуватися 
на території України, неможлива, так як 
у такому випадку у нього не залишається 
можливості працювати легальним спосо-
бом. Модель незаконний в’їзд + незаконне 
перебування + законна трудова діяльність 
була виключена з можливих комбінацій 
форм незаконних міграційних процесів.
В основному міграційні потоки в Укра-

їні формуються за рахунок іноземних 
громадян держав, для яких передбачено 
спрощений порядок в’їзду на територію 
країни та постановки на міграційний об-
лік у період перебування.
Можна зробити висновок про те, що 

у представників цих держав практично 

відсутні наміри незаконно в’їжджати на 
територію України щодо дії безвізового 
режиму в’їзду. Тому більшість мігрантів 
потрапляє в Україну по офіційних кана-
лах, але в подальшому є ймовірність по-
рушення з їх боку режиму перебування, 
правил і порядку здійснення трудової 
діяльності.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто поняття міграції 

як соціально-економічної категорії, яка пред-
ставляє територіальне переміщення людей 
всередині країни і за її межі, що супроводжу-
ється зміною місця перебування та місця при-
кладання праці, на яке впливають переважно 
соціальні та економічні фактори, пов’язані 
з поліпшенням рівня і якості життя насе-
лення. Виявлено особливості міграції як соці-
ально-економічної категорії, розкрито еконо-
мічний зміст міграції за рахунок визначення 
економічних чинників. На основі класифікацій-
них ознак структуровані основні види міграції, 
дана характеристика етапів і меж міграцій-
ного процесу, а також узагальнені підходи до 
його визначення. Розкрито сучасний погляд на 
міграційний процес, його етапи та межі, що 
передбачає його розгляд з урахуванням коригу-
вань. Проведений аналіз нормативно-правової 
бази та спеціальної літератури виявив відсут-
ність офіційного, загальноприйнятого понят-
тя «незаконна міграція». Сучасні визначення 
незаконної міграції дозволили виділити п’ять 
основних підходів до розуміння цього феноме-
ну. На основі поєднання першого (загального) 
і другого (приватного) підходів до визначення 
поняття «незаконна міграція» пропонуємо ро-
зуміти під незаконною міграцією «самостійне 
або організоване незаконне переміщення в’їзд, 
виїзд, транзитний проїзд іноземних громадян 
і осіб без громадянства або порушення норм мі-
граційного законодавства країни-реципієнта, 
виражене у відсутності або втраті прав на пе-
ребування в Україні. Результатом аналізу на-
укових уявлень про порушення у сфері міграції, 
вивчення практики контролю за міграційни-
ми процесами запропоновано доповнення кла-
сифікації ознаками: етап міграційного процесу; 
мета переїзду мігрантів; вид юридичної відпо-
відальності за порушення норм законодавства 
України рівень латентності; напрям міграцій-
них потоків; спосіб реалізації. Розроблена кла-
сифікація незаконних міграційних процесів до-
зволяє впорядкувати їх і згрупувати за різними 
класифікаційними підставами, розкрити всю 
повноту ознак.
Ключові слова: незаконна міграція, форми 

незаконних міграційних процесів, класифіка-
ція незаконних міграційних процесів, види від-
повідальності.

SUMMARY 
The article considers the concept of migration 

as a socio-economic category, which represents 
the territorial movement of people inside and 
outside the country, accompanied by changes 
in location and place of employment, which 
is infl uenced mainly by social and economic 
factors related to improving the level and 
quality life of the population. The peculiarities 
of migration as a socio-economic category are 
revealed, the economic content of migration is 
revealed by determining economic factors. Based 
on the classifi cation features, the main types of 
migration are structured; the characteristics of 
the stages and boundaries of the migration process 
are given, as well as generalized approaches to 
its defi nition. A modern view of the migration 
process, its stages and boundaries is revealed, 
which provides for its consideration taking into 
account adjustments. The analysis of the legal 
framework and special literature revealed the 
absence of an offi cial, generally accepted concept 
of «illegal migration». Existing defi nitions 
of illegal migration have identifi ed fi ve main 
approaches to understanding this phenomenon. 
Based on a combination of the fi rst (general) and 
second (private) approaches to the defi nition of 
«illegal migration», we propose to understand 
illegal migration as independent or organized 
illegal movement, entry, exit, transit of foreign 
citizens and stateless persons or violation of 
migration legislation recipient country, expressed 
in the absence or loss of rights to stay in Ukraine. 
The result of the analysis of scientifi c ideas 
about violations in the fi eld of migration, the 
study of the practice of control over migration 
processes proposed the addition of classifi cation 
features: stage of the migration process; purpose 
of relocation of migrants; type of legal liability 
for violation of the legislation of Ukraine level 
of latency; direction of migration fl ows; method 
of implementation. The developed classifi cation 
of illegal migration processes allows to organize 
them and group them on different classifi cation 
grounds, to reveal the full range of features.

Key words: illegal migration, forms of illegal 
migration processes, classifi cation of illegal 
migration processes, types of liability.
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ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÑÒÀÍ ÍÀÓÊÎÂÎ¯ ÐÎÇÐÎÁËÅÍÎÑÒ² 
ÏÐÎÁËÅÌÈ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÑÓÒÍÎÑÒ² 

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÞÐÈÑÄÈÊÖ²ÉÍÈÕ 
ÏÐÎ ÂÀÄÆÅÍÜ ÒÀ ¯Õ Ì²ÑÖß Â Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 

ÌÈÒÍÈÕ ÎÐÃÀÍ²Â

У статті наведено підхід до систематизації 
наукових поглядів щодо характеристики сутнос-
ті адміністративно-юрисдикційних проваджень 
у діяльності митних органів. Здійснено огляд 
наукових досліджень, у яких піддано аналізу про-
блеми: 1) адміністративного процесу; співвідно-
шення категорій «процес», «провадження», «про-
цедура» у їх адміністративно-правовому значенні 
(група досліджень проблем розвитку базових ка-
тегорій адміністративного процесу та процеду-
ри); 2) юрисдикції, адміністративної юрисдикції, 
адміністративної діяльності, адміністративно-
юрисдикційної діяльності (група досліджень сут-
ності компетенції та її реалізації); 3) розвитку 
митного права, процедурам реалізації компетен-
ції митними органами.
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ного явища чи процесу. Не є винятковим і 
проблема обґрунтування підходу щодо ви-
значення адміністративно-юрисдикційних 
проваджень у діяльності митних органів, їх 
переліку, особливостей, рис, правових форм 
реалізації тощо.

Огляд наукових публікацій
Кожен дослідник проблем митно-право-

вого регулювання спирається на сучасний 
базис наукових напрацювань у визначеній 
предметній сфері. Необхідність здійснен-
ня поглибленого аналізу питання сутності і 
змісту адміністративно-юрисдикційних про-
ваджень у діяльності митних органів визна-
чає пріоритет звернення, насамперед, до 
робіт учених у напрямі розвитку митного 
права, окремих проблем митно-правового 
регулювання: Б.М. Габричидзе, Є.В. Додін, 
С.В. Ківалов, О. М. Козирін, Б. А. Кормич, 
В.Я. Настюк, Д.В. Приймаченко, К.К. Сан-
дровський, О.В. Сєрих, Г.В. Соломенко, 
А.Є. Татарінов, С.А. Трофімов, М.Г. Шуль-
га, В.І. Теремецький та інших. Потужні на-
працювання вказаних та інших науковців є 
основою систематизації робіт, присвячених 
проблемам адміністративно-юрисдикційної 
діяльності митних органів та процесуальної 
форми її здійснення.

Мета статті – сформувати підхід до сис-
тематизації наукових поглядів щодо харак-
теристики сутності адміністративно-юрис-
дикційних проваджень у діяльності митних 
органів.

Постановка проблеми
Генезис наукового пошуку виходить 

з пізнання сучасних напрацювань в об-
раному предметному напрямі досліджень 
та пов’язаних проблемних питань. Масив 
сформованих наукових поглядів виступає 
тією висхідною точкою відліку пошуку но-
вих або поглиблення сучасних теоретичних 
положень. Саме завдяки напрацьованому 
теоретичному базису стає можливим засто-
сування системного аналізу та юридичної 
компаративістики як методологічної основи 
визначення оптимальних у сучасних умовах, 
прогнозних моделей розвитку досліджува-
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Викладення основного матеріалу
Наукові дослідження сутності виділених 

базових категорій можна об’єднати за озна-
кою логіко-смислового взаємозв’язку та ви-
ділити наступні групи наукових досліджень, 
присвячених проблемам: 1) адміністратив-
ного процесу; співвідношення категорій 
«процес», «провадження», «процедура» у їх 
адміністративно-правовому значенні. Цю 
групу досліджень можна умовно віднести 
до групи досліджень проблем розвитку ба-
зових категорій адміністративного процесу 
та процедури; 2) юрисдикції, адміністратив-
ної юрисдикції, адміністративної діяльності, 
адміністративно-юрисдикційної діяльнос-
ті - група досліджень сутності компетенції 
та її реалізації; 3) розвитку митного права, 
процедурам реалізації компетенції митними 
органами.
Наукові погляди щодо сутності юридич-

ного процесу у монографії «Теоретичні за-
сади адміністративного процесу» (2005р.) 
презентує О.В. Кузьменко як основу для по-
дальшого аналізу проблеми визначення ад-
міністративного процесу. Вчена на підставі 
творчого осмислення генезису робіт учених 
щодо юридичного процесу (А.Х. Гольмстен, 
В.О. Рязановський, М.М. Розін, М.М. По-
лянський та інші) підкреслює його упоряд-
ковуючий характер щодо правової діяль-
ності, нормативну урегульованість форми, 
спрямованість на оптимальне задоволення і 
гарантування інтересів суб’єктів права, прита-
манність юридично значимій діяльності, при-
значення щодо гарантування реалізації при-
писів норм права у повному обсязі [1, с. 19]. 
Юридичний процес Д.М. Бахрах сприймає 
як свідому, цілеспрямовану діяльність, уре-
гульовану нормами права, щодо вирішен-
ня індивідуальних справ уповноваженими 
суб’єктами публічної влади, закріплену до-
кументально [2].
Отже, серед основних ознак юридично-

го процесу вчені розглядають як норматив-
но урегульовану, цілеспрямовану, свідому, 
упорядковану діяльність суб’єктів, наділе-
них владними повноваженнями. Така діяль-
ність стосується вирішення індивідуальних 
справ, є юридично значимою і документаль-
но закріпленою. На відміну від юридичного 

процесу, юридична процедура не пов’язана 
із вирішенням індивідуальних справ та є 
урегульованою процедурними нормами.
Перспективними для подальшого враху-

вання при розкритті питання про сутність 
адміністративно-юрисдикційного прова-
дження в діяльності митних органів є поло-
ження про значення процесуальної форми, 
за допомогою якої можливий розгляд будь-
якої правової форми діяльності у єдності на-
ступних елементів: 1) процесуальних прова-
джень; 2) процесуальних стадій; 3) процесу-
ального режиму [3, с. 916].
Сутність базових категорій адміністра-

тивного права – «адміністративний процес», 
«провадження», «адміністративна проце-
дура» – піддана науковому аналізу у най-
більшій кількості напрацювань, серед яких 
наведено окремі, підхід до яких може бути 
врахований при обґрунтуванні визначен-
ня адміністративно-юрисдикційних прова-
джень у діяльності митних органів.
Так, питання проблематики адміні-

стративних процесуальних норм та адмі-
ністративні процесуальних правовідносин 
досліджував Е.Ф. Демський. Учений дотри-
мувався широкого підходу до визначення 
адміністративних процесуальних норм і 
зазначав, що такими є «встановлені держа-
вою та забезпечені її примусом (організа-
ційними заходами) формально визначені, 
загальнообов’язкові правила поведінки, які 
регулюють суспільні відносини щодо визна-
ння, реалізації та  захисту прав і законних ін-
тересів фізичних чи юридичних осіб, а також 
інтересів держави в публічній сфері, розгля-
ду і вирішення адміністративних справ» [4, 
с. 55]. Адміністративні процесуальні відно-
сини, на думку Е.Ф. Демського, – «урегульо-
вані нормами права суспільні відносини, що 
виникають у процесі розгляду і вирішення 
індивідуальних адміністративних справ у 
публічній сфері» [4, с. 67]. Презентований 
ЕФ. Демським підхід не можна вважати без-
заперечним, враховуючи, зокрема, ту обста-
вину, що вчений зазначає про урегульова-
ність адміністративних процесуальних від-
носин нормами права, не конкретизуючи їх 
галузеву належність та вид.
Адміністративними процесуальними 

відносинами названі: процедурні (управлін-
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ські), судочинні та деліктні [4, с. 76]. Проце-
дура в адміністративному процесі визначе-
на як «встановлені законодавством правила, 
порядок і умови (зразок) вчинення процесу-
альних дій щодо розгляду, розв’язання і ви-
рішення конкретної адміністративної спра-
ви в публічній сфері [4, с. 135].
Підтримуючи науковий підхід Е.Ф. Дем-

ського щодо виділення адміністративних 
процесуальних відносин та адміністратив-
них процесуальних норм, можна зазначити 
про неоднозначність окремих пропозицій. 
Зокрема, вказане стосується визнання на-
лежності процедурних (управлінських) від-
носин до адміністративних процесуальних. 
Аналізуючи зміст поняття «процедура в ад-
міністративному процесі», запропоновану 
Е.Ф. Демським, можна вказати про співвід-
ношення категорій «адміністративна проце-
дура» і «адміністративний процес» як загаль-
не і частка. На думку Е.Ф. Демського, про-
цедура – це правила, за якими мають здій-
снюватися процесуальні дії, а отже, доціль-
но вказувати про те, що у сфері управління 
поряд із процедурними відносинами мають 
бути виділені і процесуальні. Така пропо-
зиція ґрунтується на необхідності забезпе-
чення однопорядковості порівнюваних за 
змістом категорій [4, с. 57]. При цьому про-
цедура є ні чим іншим, як інструментарієм, 
покликаним сприяти суб’єктам відповідних 
правовідносин у здійсненні їх завдань і мети 
через установлення найбільш доцільного й 
ефективного порядку (послідовності) реалі-
зації цими суб’єктами своїх прав, виконання 
обов’язків і повноважень у певній сфері сус-
пільного життя [5, с. 326].
І.В. Бойко, О.Т. Зима, О.М. Соловйова 

визначають адміністративну процедуру як 
структурований, нормативно закріплений 
порядок прийняття адміністративних актів 
або укладення адміністративно-правових 
договорів, спрямований на вирішення кон-
кретних справ у сфері публічного управлін-
ня [6, с. 7]. В.І. Теремецький цілком спра-
ведливо адміністративну процедуру розуміє 
як встановлений нормами адміністративно-
го й адміністративно-процесуального пра-
ва порядок здійснення суб’єктами-носіями 
владних повноважень свого функціонально-
го призначення, який проявляється у вчи-

ненні ними логічно послідовних, юридично 
значущих дій, спрямованих на досягнення 
певної мети [5, с. 332].
Наведеними науковими підходами не 

обмежується огляд наукових досліджень 
з проблематики сутності і змісту правової 
(юридичної) процедури. Так, С.А. Подоля-
ка наводить близько двадцяти відповідних 
наукових підходів з метою обґрунтування 
власного погляду на сутність поняття «адмі-
ністративні процедури прокурорської діяль-
ності» [7, с. 22-33], узагальнюючи які, дослід-
ник формулює висновок про наявність різ-
ниці у наукових підходах щодо визначення 
сутності правової процедури. Поряд із цим 
зазначає, що наявність різних підходів «не 
змінюють її сутності – юридична процедура 
є свого роду інструментарієм, за допомогою 
якого досягається впорядкованість, послі-
довність та злагодженість у діях учасників 
суспільних відносин. Юридичні процедури 
допомагають суб’єктам найбільш повно та 
ефективно реалізувати свої матеріальні пра-
ва, не порушуючи при цьому норм чинного 
законодавства» [7, с. 24].
Наведені вище наукові підходи щодо 

визначення сутності правової (юридичної) 
процедури, адміністративної процедури 
дозволяють запропонувати підхід, за яким 
зміст і призначення адміністративної про-
цедури можна розкривати у статичному і 
динамічному значеннях. У статичному зна-
ченні адміністративна процедура є правила-
ми здійснення послідовно здійснюваних дій 
уповноваженим суб’єктом публічної влади 
щодо реалізації компетенції, спрямованої 
на розгляд і вирішення конкретної адміні-
стративної справи. У динамічному значенні 
адміністративна процедура є сукупністю по-
слідовно здійснюваних дій уповноваженим 
суб’єктом публічної влади. У такому значен-
ні для розкриття сутності адміністративної 
процедури може бути застосовано підхід 
О.І. Миколенка щодо широкого її значен-
ня, порівняно із адміністративним проце-
сом [8].
Висновки щодо статики і динаміки зміс-

ту категорії «адміністративна процедура» 
дозволяють вказати про вужче значення 
поняття «адміністративно-юрисдикційне 
провадження в діяльності митних органів», 
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порівняно із категорією «адміністративна 
процедура діяльності митних органів». Ви-
знаючи послідовний характер дій під час 
здійснення зазначеного провадження, тим 
не менше, слід вказати на необхідності вста-
новлення стадій адміністративно-юрисдик-
ційних проваджень у діяльності митних ор-
ганів (оскільки стадійність є однією з осно-
вних ознак провадження). 
Глибоке дослідження генезису станов-

лення адміністративного процесу здійснює 
і презентує О.В. Кузьменко. Вчена відзна-
чає першооснову адміністративного про-
цесу – порядок діяльності і вирішення ад-
міністративних справ в адміністративних 
судах [9, с. 22]. О.В. Кузьменко перекон-
ливо доводить існування у 1950-х роках 
інституту адміністративно-деліктного про-
цесу (назва того часу – адміністративний 
процес(адміністративне провадження). Ви-
значено започатковану пізніше «широку» 
концепцію змісту процесу, що полягала у 
визнанні суспільно-процесуальних відно-
син, що виникали при здійсненні виконав-
чої і розпорядчої діяльності й урегульовува-
лась процесуальними нормами радянської 
держави. Було відзначено значну кількість 
прихильників цієї концепції і, як наслідок 
активного її розвитку, – визнання адміні-
стративно-деліктного процесу як виду адмі-
ністративного процесу [9, с. 30]. Вчена наго-
лошує на необхідності у сучасній адміністра-
тивно-правовій доктрині теоретичного об-
ґрунтування процедурної форми реалізації 
матеріальних норм [9, с. 31].
Серед усіх наукових напрацювань при-

вертає увагу випробовуваний часом підхід 
М.М. Тищенка щодо урегульованості адмі-
ністративно-процесуальних відносин про-
цесуальними нормами адміністративного 
права [10, с. 491-493]. Аналогічний підхід 
презентують Т.О. Коломоєць, П.С. Лютіков, 
О.Ю. Меліхова. Вчені виділяють «широке 
розуміння адміністративного процесу», яке 
передбачає визнання його урегульованості 
нормами саме адміністративно-процесуаль-
ного права. Порівняно із підходом М.М. Ти-
щенка, зазначено не про адміністративно-
процесуальні відносини, а про закріплений 
зазначеними нормами певний порядок у 
сфері виконавчої діяльності, який здійсню-

ється уповноваженими органами щодо роз-
гляду індивідуально-визначених справ [11, 
с. 260].
Обґрунтовується наступне визначен-

ня адміністративно-процесуальної нор-
ми як встановленого або санкціонованого 
державою та забезпеченого її примусом 
загальнообов’язкового правила поведінки, 
за допомогою якого регулюються суспіль-
ні відносини, що виникають у процесі роз-
гляду та вирішення адміністративних справ 
[12, с.49].
Застосування зазначеного підходу до до-

слідження сутності діяльності митних орга-
нів, встановлення виду норм права, якими 
урегульовані відносини у сфері здійснення 
вказаної діяльності дозволить окреслити, 
виділити адміністративно-юрисдикційні 
провадження в діяльності митних органів.
Чітким і перспективним для подальшо-

го врахування при визначенні адміністра-
тивно-юрисдикційних проваджень у діяль-
ності митних органів можна визнати підхід 
І.П. Голосніченка, презентований у 2003 
році. Ним передбачено, що адміністратив-
но-юрисдикційний процес пов’язаний із: 
1) вирішенням адміністративно-правових 
спорів; 2) застосуванням заходів адміністра-
тивного примусу [13, с. 25]. При цьому само-
стійну групу норм складають провадження 
щодо розгляду та вирішення скарг грома-
дян. Такі норми названі нормами-регуля-
торами адміністративно-правового порядку 
поновлення прав і свобод людини і грома-
дянина, а власне відповідні провадження 
розділені на дві групи (за суб’єктною озна-
кою щодо вирішення відповідних категорій 
справ): провадження у справах за скаргами, 
що вирішуються в органах виконавчої вла-
ди чи місцевого самоврядування, посадови-
ми особами, і провадження за скаргами, що 
вирішуються у судовому порядку (адміні-
стративна юстиція) [13, с. 30-31].
У докторській дисертації С.М. Гусаро-

ва обґрунтовується «авторське визначення 
адміністративно-юрисдикційної діяльності 
ОВС як різновиду їх адміністративної ді-
яльності щодо розгляду та вирішення ад-
міністративно-правових спорів, справ про 
адміністративні правопорушення у встанов-
лених законом порядку та формах, а також 
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стосовно здійснення інших адміністратив-
но-юрисдикційних дій забезпечувального 
характеру в межах повноважень цих орга-
нів із забезпечення громадської безпеки, 
наданих їм Конституцією України, Законом 
України «Про міліцію», КУпАП України та 
іншими законодавчими актами» [14, с. 32].
Окремі питання реалізації адміністра-

тивно-деліктної юрисдикції розкривають 
Д.В. Приймаченко, Р.В. Миронюк. Вчені 
досліджують іноземний, передусім європей-
ський, досвід, функціонування та діяльність 
органів адміністративно-деліктної юрисдик-
ції щодо притягнення осіб до адміністра-
тивної відповідальності, зокрема таких кра-
їн, як Німеччина, Італія, Іспанія, Австрія, 
Франція, Бельгія, Греція, Чехія, Польща 
та інших держав Європейського Союзу, а 
також країн СНД, зокрема, Росії, Білорусії, 
Казахстану, сформульовано та обґрунтову-
ють положення, які потребують закріплен-
ня у вітчизняному адміністративно-делік-
тному законодавстві [15, с. 70]).
Останню групу досліджень предметної 

спрямованості щодо діяльності митних ор-
ганів складають дослідження, присвячені 
розвитку митного права, різним процеду-
рам реалізації компетенції митними органа-
ми. Наукові роботи з виділеного напрямку 
можна систематизувати у наступні підгрупи 
за особливим предметом наукового аналізу:

1) щодо змісту норм митного права 
(В.Я. Настюк, митних режимів (О.О. Афа-
насьева, К.В. Бережна, О.М. Козирін, 
М.В. Мельник, Б.А. Кормич, Я.Б. Наза-
рова, О.О. Крестьянінов, О.В. Чуприна, 
М.Г. Шульга та інші);

2) щодо реалізації митної політики: 
Б.А. Кормич, П.В. Пашко, Д.В. Приймачен-
ко та інші;

3) присвячені проблемі адміністративної 
відповідальності за порушення митних пра-
вил, провадженню у справах про порушен-
ня митних правил: (Є. В. Додін, А.В. Дусик, 
С.Ю. Дьоміна, В.В. Нижникова, А.І. Педеш-
ко, В.В. Ченцов, О.М. Чернявська, та інші);

4) щодо адміністративної діяльності 
митних органів, її форм, методів, процедур 
здійснення (В.Т. Комзюк, С.Г. Левченко, 
А.А. Мудров, Д.В. Приймаченко та інші). До 
цього напрямку досліджень можна віднести 

вивчення проблем публічного адміністру-
вання у митній сфері (І.П. Яковлєв), а також 
проблем сутності адміністративно-юрисдик-
ційної діяльності митних органів (А.Б. Ка-
люта, І.П. Жилка);

5) присвячені проблемі адміністратив-
но-правових засад боротьби з порушеннями 
митних правил: О.В. Константа та інші.

Висновок
Узагальнення зазначених та інших на-

укових досліджень, присвячених різним 
процедурам реалізації компетенції митними 
органами доводить невичерпність науково-
го пошуку сутності адміністративно-юрис-
дикційних проваджень у діяльності митних 
органів. Процесуальна складова митної ді-
яльності більшою мірою була досліджена 
щодо проблеми провадження у справах про 
порушення митних правил. Питання сут-
ності адміністративної юрисдикції митних 
органів та процесуальної форми здійснення 
відповідної діяльності ще потребує науково-
го осмислення.
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The author of the article has provided an 
approach to the systematization of scientifi c 
views on the characteristics of the essence of ad-
ministrative and jurisdictional proceedings in 
the activities of customs authorities. The author 
has carried out the review of scientifi c research, 
where the following problems have been ana-
lyzed: 1) administrative proceedings; the corre-
lation of the categories of “process”, “proceed-
ings”, “procedure” within their administrative 
and legal meaning (a group of research of the 
problem for the development of basic catego-
ries of administrative proceedings and proce-
dure); 2) jurisdiction, administrative jurisdic-
tion, administrative activity, administrative and 
jurisdictional activity (group of research of the 
essence of competence and its realization); 3) 
development of customs law, procedures for 
the implementation of competence by customs 
authorities.
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ÄÎ ÏÐÎÁËÅÌÈ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÎÁ’ªÊÒÀ ÒÀ 
ÏÐÅÄÌÅÒÀ ÊÎÍÒÐÎËÞ ÇÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÞ ÑÓÄÎÂÎ-

ÅÊÑÏÅÐÒÍÈÕ ÓÑÒÀÍÎÂ 

У статті, на основі аналізу наукових погля-
дів учених, досліджено зміст категорії об’єкт 
у правовій доктрині. Розкрито зміст об’єкта 
контролю в цілому та побудовано на основі цього 
визначення об’єкта контролю за діяльністю су-
дово-експер тних установ. Акцентовано увагу на 
комплексній структурі предмету контролю за ді-
яльністю судово-експертних установ. Побудова-
но визначення цієї категорії та викладено думку 
щодо правовідносин, які формують його внутріш-
ню сутність.
Ключові слова: контроль, контроль за ді-

яльністю судово-експертних установ, об’єкт пра-
ва, предмет права, об’єкт контролю, предмет 
контролю.

 ÐÓÂ²Í Îëåêñàíäð Ãðèãîðîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äèðåêòîð 
Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ 
Óêðà¿íè

ÓÄÊ: 342.95 (477)

Стан дослідження проблеми
Проблематика об’єкта та предмета в 

юриспруденції неодноразово ставала те-
матикою наукових досліджень правників-
теоретиків. У зазначеному векторі працю-
вали Ю.С. Шемшученко, В.С. Нерсесянц, 
В.М. Крівцов, Г.Ф. Пухта, Є.В. Курінний, 
О.Ф. Скакун, М.С. Кельман, О.Г. Мурашин, 
А.В. Перепелиця, Р.Є. Гукасян, В.Д. Чер-
надчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, 
О.П. Гуляєв, С.В. Шестак та інші. Теоре-
тичні надбання цих учених стали основою 
побудованої в статті концепції щодо об’єкта 
та предмета контролю за діяльністю судово-
експертних установ.

Мета та завдання статті
Метою статті є встановлення об’єкта та 

предмета контролю за діяльністю судово-екс-
пертних установ. Задля досягнення вказаної 
мети необхідно: проаналізувати теоретичні 
підходи щодо з’ясування понять об’єкт та 
предмет; надати характеристику цим катего-
ріям в межах окресленої проблематики.

Наукова новизна дослідження полягає 
у тому, що представлене наукове досліджен-
ня є однією із перших спроб, комплексно, 
на основі аналізу наукових поглядів учених 
встановити об’єкт та предмет контролю за 
діяльністю судово-експертних установ.

Виклад основного матеріалу
Розкриваючи, у першу чергу, зміст 

об’єкта контролю за діяльністю судово-екс-

Постановка проблеми
Об’єкт та предмет у праві є визначаль-

ними категоріями юридичних явищ та на 
рівні із принципами, метою та завданнями 
формують їх сутність. Контроль за діяльніс-
тю судово-експертних установ є особливим з 
точки зору правового статусу суб’єктів його 
здійснення та цілей реалізації, та містить у 
своїй системі відповідний особливий об’єкт 
та предмет. Варто акцентувати увагу, що 
об’єкт та предмет у праві, взагалі, та об’єкт 
та предмет контролю, зокрема, – це цілком 
різні, нетотожні категорії, які пов’язані між 
собою, але не взаємо замінюють одне одну. 
Що ж стосується контролю за діяльністю 
судово-експертних установ, то визначення 
об’єкта та предмета контролю за діяльністю 
судово-експертних установ має першочер-
гове значення.
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пертних установ, звернемо увагу на етимо-
логію цього слова. Так, «об’єкт» походить 
від латинського (від «objectus» - предмет) і 
означає явище, предмет, особу, на які спря-
мована певна діяльність, увага тощо [1, с.9; 
2, с.682;3, с.111 – 112]. Отже, виходячи лише 
з положень словникової літератури, мож-
на зробити висновок, що об’єкт – це певна 
форма, споруда, іншими словами, реальна 
форма дійсності; те, на що направлено дію 
чогось-або когось. 
У юриспруденції об’єкт сприймається, 

як те, на що спрямовано дію права, через 
що найчастіше вживається у значенні об’єкт 
права. Так, відповідно до Юридичної енци-
клопедії Ю.С. Шемшученко, ця категорія 
розкривається як матеріальні й нематері-
альні блага, з приводу яких виникають пра-
вовідносини [4]. 
Своє бачення сутності об’єкту права 

висловлювали окремі правознавці, напри-
клад В.С. Нерсесянц. Учений вказує, що 
під об’єктом права слід розуміти ті мате-
ріальні та духовні блага, наданням і вико-
ристанням котрих задовольняються інте-
реси уповноваженої сторони правовід-
носин. До того ж автор додає, що зв’язок 
об’єкта з інтересами учасників виводить 
нас за межі аналізу юридичної форми пра-
вовідносин і дозволяє встановити зв’язок 
цієї форми з різноманітними формами 
матеріальних, організаційних та культур-
них потреб особи і суспільства [5;4, с.10]. 
В.М. Крівцова доходить висновку, що 
об’єкт права – це суспільні відносини, що 
можуть бути предметом правового регу-
лювання і вимагають такого регулювання 
[6, с.52]. Г.Ф. Пухта підкреслює, що об’єкт 
права – це те, що завдяки праву підпоряд-
ковується людській волі [7, с.145]. 
Таким чином, поняття об’єкта в праві 

різняться між собою. У загальнотеоретичній 
площині цю категорію сприймають, як су-
купність певних людських благ, які людина 
отримує в процесі своєї життєдіяльності та, 
що найважливіше, має право на їх отриман-
ня. У межах доктринальних галузевих ви-
значень подібна точка зору конкретизуєть-
ся, а перелік відповідних матеріальних та 
нематеріальних благ розширюється. Зокре-
ма, в галузевій інтерпретації об’єкт права в 

більшості випадків набуває вигляду якогось 
конкретного юридично обрамленого яви-
ща, юридичного факту, яке веде до виник-
нення правовідносин. 
За такою ж логікою побудовані визна-

чення об’єкту контролю в його класичному 
вигляді. Наприклад, відповідно до погляду 
В.В. Пахомова ця категорія виражає те або 
того, що або якого контролюють [8, с.13]. 
Об’єкт контролю, як зазначає О.П. Гуляєв, 
– це дотримання фізичними та юридичними 
особами певних обов’язків, які покладені на 
них законами та іншими нормативно-право-
вими актами [9]. С.В. Шестак вказує на те, 
що об’єкт контролю – це особа чи інститут, 
який перевіряється на предмет його відпо-
відності встановленим стандартам. Особли-
вості контрольної діяльності передбачають, 
що суб’єкта контролю в об’єкті контролю ці-
кавить не будь-які, а тільки певні параметри 
його буття. Уся сучасна різноманітність мож-
ливих об’єктів контрольної діяльності (при-
родні і штучні, матеріальні і нематеріальні, 
технічні і соціальні тощо) знаходить свій зо-
внішній прояв у тому, що охоплюється кате-
горіями «поведінка» чи «стан» [10, с.27]. 
Тож поняття об’єкта в праві, а тим біль-

ше у контексті конкретних юридичних 
явищ, зокрема, контролю мають як спільні, 
так і додаткові, спеціальні ознаки, наявність 
яких не дає можливості зробити однозначні 
висновки з приводу цієї категорії. На наш 
погляд, проблематиці об’єкта в юридичній 
площині притаманна специфіка, яка вира-
жаєть ся у наступному: 

- по-перше, об’єкт права – це те, у 
зв’язку із чим, а не по відношенню до чого 
виникають суспільні відносини. Тобто це 
певний тригер, який потребує врегулюван-
ня за допомогою права та має законний від-
биток у національній правовій системі;

- по-друге, об’єкт права виражає мате-
ріальні або духовні блага, важливі для сус-
пільства настільки, що їх було наділено пра-
вовою оболонкою, яка одночасно регулює 
та захищає подібні блага;

- по-третє, об’єкт завжди є ціллю 
впливу юридичної реальності за допомогою 
закріплених у законодавстві норм, а також 
нормативно визначених методів та форм 
впливу.
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Щодо об’єкта в межах контролю, то в цій 
площині визначальним аспектом є спрямо-
ваність цієї категорії, її мета і завдання реалі-
зації. Враховуючи цей аспект, а також вище-
викладені особливості, ми дійшли висновку, 
що об’єктом контролю за діяльністю судово-
експертних установ є сукупність суспільних 
відносин, які виникають у процесі реалізації 
уповноваженими органами державної вла-
ди та їх посадових осіб, інструментів та за-
собів, спрямованих на перевірку законності 
діяльності досліджуваних у роботі установ.
Говорячи про предмет контролю за ді-

яльністю судово-експертних установ, вар-
то відмітити взаємозв’язок цієї категорії 
з об’єктом як у досліджуваній сфері, так і 
юридичній площині загалом. Семантично 
терміни «предмет» та «об’єкт» схожі між со-
бою, адже перший – це те, на що спрямо-
вана пізнавальна, творча, практична діяль-
ність кого-, чого-небудь; пізнаний об’єкт; 
речі, явища, процеси, їхні сторони й від-
ношення, які вже відомі, зафіксовані в тій 
чи іншій формі знання, але підлягають по-
дальшому дослідженню; сфера соціальної 
дійсності, котра зазнає перетворення  тощо 
[11, с.185;12, с.77].
Проблема тлумачення та визначення 

сутності предмета не є новелою і для право-
вої науки. Так, В.О. Демиденко та Н.І. Ма-
тузов вказують на те, що предмет правово-
го регулювання є головним, матеріальним 
критерієм розмежування норм права за га-
лузями, оскільки він має об’єктивний зміст, 
визначається характером суспільних відно-
син і не залежить від волі законодавця [13, 
с.126]. На думку А.В. Полякова, у сферу пра-
вового регулювання повинні входити ті від-
носини, які об’єктивно потребують право-
вого опосередкування і «вписуються» в пра-
вову структуру. Це означає, що вони мають 
своє місце в ієрархії соціальних цінностей, 
можуть бути змодельовані в правовій нор-
мі і перекладені мовою суб’єктивних прав 
і обов’язків, тобто є предметом права [14]. 
В.Д. Сорокін вважає, що в предмет право-
вого регулювання входять не всі суспільні 
відносини, а лише ті з них, які об’єктивно, 
з цілого ряду причин потребують саме юри-
дичного, тобто в принципі уніфікованого 
впливу на них з боку держави, або відноси-

ни різного змісту, в юридичному регулюван-
ні яких суспільство і держава безпосередньо 
зацікавлені» [15, с.29]. 
С.М. Зубарєв у процесі дослідження ка-

тегорії контролю взагалі робить висновок, 
що його предметом є стан певного об’єкта, 
його відповідність Конституції, міжнародно-
правовим актам, нормам підзаконних доку-
ментів. Предмет контролю в цьому випадку 
представляє собою складне соціально-пра-
вове явище, що виявляється в його склад-
ному змісті. Це пов’язано, у першу чергу, з 
неоднорідністю самого об’єкта контролю. 
Щодо структури предмета контролю, то 
його найважливішим елементом є норма-
тивні стандарти, в якості яких виступають 
норми міжнародних та національних право-
вих актів [16, с.65].
На наш погляд, наведені твердження є 

неправильними з точки зору загальної тео-
рії права, відповідно до якої контроль за ді-
яльністю судово-експертних установ – це, у 
першу чергу, сукупність правовідносин. На 
доведення цієї думки зауважимо, що відпо-
відно до загальної, базової думки, право-
відносини – це регульовані нормами права 
суспільні зв’язки між суб’єктами права, які 
є носіями суб’єктивних прав та юридичних 
обов’язків, що забезпечуються державою 
[17]. Є.О. Шевченко визначає правовідноси-
ни як врегульовані нормами права взаємо-
відносини (взаємозв’язок) суб’єктів права, 
які виражаються у реалізації їх суб’єктивних 
прав і юридичних обов’язків або взаємовід-
носин (взаємозв’язки) суб’єктів права, які 
мають правову форму [18, с.190]. С.С. Алек-
сєєв вважав, що правовідносини – це інди-
відуалізований суспільний зв’язок між осо-
бами, який характеризується наявністю 
суб’єктивних юридичних прав і обов’язків 
та підтримується (гарантується) приму-
совою силою соціалістичної держави [19]. 
В.Ю. Нікіфоров підкреслює, що правовід-
носини – це врегульовані нормами права 
та охоронювані державою суспільні відно-
сини, які виникають на підставі юридич-
них фактів і характеризують взаємну по-
ведінку суб’єктів права за змістом наданих 
їм нормою права кореспондуючих прав та 
обов’язків [20, с.14]. 
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Тобто правовідносини – це упорядковані 
юридичними нормами суспільні відносини. 
Вони виступають ядром будь-якої законної 
діяльності, адже виражають акт викорис-
тання людиною своїх юридичних можли-
востей. Рушійним аспектом виникнення 
правовідносин є юридичні факти – обстави-
ни об’єктивної діяльності, які породжують у 
відповідних суб’єктів права та обов’язки. 

Висновки
Підводячи підсумки проведеного до-

слідження, варто констатувати, що у сфері 
діяльності судово-експертних установ ви-
никають різноманітні за своєю сутністю та 
змістом правові відносини. Їх виникнення 
пов’язано не тільки із функціонування екс-
пертних організацій у цілому, як самостій-
ної юридичної особи, наприклад, при вза-
ємодії з центральними органами виконавчої 
влади, до яких вони відносяться, судовими 
та правоохоронними органами, громад-
ськістю і таке інше, але й окремих експертів, 
при виконанні ними дослідницьких функ-
цій, зокрема, при реалізації процесуальних 
повноважень у межах відповідного типу су-
дочинства. Іншими словами, функціонуван-
ня судово-експертних установ є юридичним 
фактом, який веде до виникнення комплек-
су правових відносин, що характеризують 
процесуальну, адміністративну та фінансо-
во-господарську сторони зазначених уста-
нов. Саме ці відносини і становлять об’єкт 
контролю, який забезпечує їх нормальний 
юридичний стан, у межах якого діяльність 
судово-експертних установ не порушує нор-
ми законодавства та чиїсь права і законні 
інтереси. 
Виходячи з вищевикладеного, предмет 

контролю за діяльністю судово-експертних 
установ – це конкретний напрямок функ-
ціонування судово-експертних установ, на 
який спрямовано контрольну діяльність 
уповноважених суб’єктів. 
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SUMMARY 
The article, based on the analysis of scientifi c 

views of scientists, examines the content of the 
category of object in legal doctrine. The content 
of the object of control as a whole is revealed and 
on the basis of this defi nition the object of control 
over the activity of forensic institutions is built. 
Emphasis is placed on the complex structure of 
the subject of control over the activities of forensic 
institutions. The defi nition of this category is 
constructed and the opinion concerning the legal 
relations which form its internal essence is stated.

Keywords: control, control over the activities 
of forensic institutions, object of law, subject of 
law, object of control, subject of control.
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У статті акцентовано увагу на важливос-
ті реалізації кожним громадянином права на 
житло, яке місить у собі такі складові: гаранто-
вану можливість кожній людині користуватись 
наявним у неї житлом; обов’язок держави забез-
печувати житлом осіб, які його потребують; по-
ліпшення житлових умов для окремих категорій 
громадян. Визначено недоліки, які заважають 
розвитку галузі житлового будівництва. Проана-
лізовано теоретичні підходи щодо визначення 
понять: забезпечення, правове забезпечення та 
адміністративно-правове забезпечення. Наведе-
но коло найбільш важливих особливостей жит-
лового будівництва як об’єкта адміністративно-
правового забезпечення.
Ключові слова: житло, будівництво, житло-

ве будівництво, забезпечення, правове забезпечен-
ня, адміністративно-правове забезпечення.

 ÒÀÐÀÑÞÊ Þð³é Âàñèëüîâè÷ - çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç ïðàâîâèõ ïèòàíü 
áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â ÊÏ “Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ”, (ì. Êè¿â, Óêðà¿íà)

ÓÄÊ 3 42.95:332.87

печення реалізації цього права в повному 
обсязі [1].
Беззаперечним є той факт, що право на 

житло – це надважливе та багатоаспектне 
право кожного громадянина, яке включає 
в себе декілька аспектів: по-перше, гаран-
товану можливість кожній людині користу-
ватись наявним у неї житлом; а по-друге, 
обов’язок держави забезпечувати житлом 
осіб, які його потребують; по-третє, по-
ліпшення житлових умов для окремих 
категорій громадян. Окрім того, забезпе-
чення ефективної реалізації особами права 
на житло є фактично неможливим без на-
лежного функціонування будівельної галу-
зі, зокрема такого її елементу, як житлове 
будівництво. Вбачається, що ключовими 
факторами, які заважають якісній реаліза-
ції особами свого права на житло, є: 1) не-
гативні соціально-економічні та політичні 
тенденції, що сприяли зниженню попиту 
на житло в Україні; 2) досить часті випад-
ки неспівпадіння інтересів забудовників та 
держави, або органів місцевого самовряду-
вання у цій сфері. Зокрема, забудовники 
переважно тяжіють до будівництва елітно-
го житла, а попит на житло є більш низь-
кого цінового сегменту; 3) сьогодні неефек-
тивним є механізм забезпечення житлом 
молоді, зокрема відсутнє іпотечне кредиту-
вання молодих сімей тощо; 4) сфера жит-
лового будівництва в Україні є недостатньо 
привабливою для іноземних інвесторів, що 
зменшує надходження коштів у неї, а від-
так і гальмує її загальний розвиток.

Постановка проблеми
Житло – одна з основних матеріальних 

умов життя людини. Потреба людини в 
житлі виникає з моменту її народження, 
зберігається протягом усього життя і при-
пиняється після смерті. Отже, задоволен-
ня потреби людини в житлі є важливим 
соціальним завданням. Забезпеченість 
громадян певної країни житлом є одним 
із основних показників добробуту всьо-
го народу. Зі свого боку право на житло 
– це можливість людини й громадянина 
мати житло у власності чи одержати його 
за договором найму з державного чи гро-
мадського фонду, користуватися житлом і 
вимагати від зобов’язаних суб’єктів забез-
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Звісно, вказаними вище проблемами 
реалізації права на житло громадяни не 
обмежуються, їх перелік значно ширший. 
Однак ми переконані, що саме наведені ас-
пекти найбільш суттєво впливають на дослі-
джувану сферу. Втім, подолання окреслених 
недоліків не є швидким процесом, оскільки 
житлова криза в Україні вже триває бага-
то років, а механізм розв’язання проблем у 
цій сфері навряд чи можна назвати дієвим. 
З огляду на це, сьогодні в Україні вбачаєть-
ся доцільним запровадити дієві фінансово-
кредитні механізми, спроможні забезпечити 
умови для купівлі житла широкими верства-
ми населення, для чого необхідним є злаго-
джене функціонування всіх державних ме-
ханізмів. Однак, перш ніж визначати напря-
ми вирішення вказаних проблем необхідно 
визначитись із загальнотеоретичною базою 
досліджуваного питання.

Аналіз останніх досліджень                     
та публікацій

Окремі проблемні питання, пов’язані із 
правовим забезпеченням галузі будівництва 
взагалі та житлового будівництва зокрема у 
своїх наукових працях розглядали: А.Ю. Бу-
шева, О.А. Міста, С.А. Кузнецова, О.О. Квас-
ніцька, В.А. Ціленко, О.Є. Костюченко, 
В.І. Теремецький, К.Б. Толкачев, А.Г. Ха-
бібулін, О.В. Галунько, О.І. Базпалова та 
багато інших. Слід зауважити, що вказані 
науковці зробили вагомий внесок у розви-
ток окресленого питання. Втім, як спільний 
недолік варто відзначити той факт, що біль-
шість учених звертала свою увагу на окремі 
загальнотеоретичні аспекти функціонуван-
ня досліджуваної сфери, однак при цьому 
фактично невизначеним є коло особливос-
тей житлового будівництва як об’єкта адмі-
ністративно-правового забезпечення.

Мета статті – надати визначення понят-
тя та з’ясувати особливості житлового будів-
ництва як об’єкта адміністративно-правово-
го забезпечення.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Вирішення представленої у роботі про-
блематики вимагає з’ясування загально-

теоретичного змісту поняття будівництва 
взагалі та житлового будівництва зокрема. 
При цьому доцільно вказати, що в науковій 
літературі використовуються терміни «бу-
дівництво» та «будівельна діяльність». Вза-
галі, галузь будівництва об’єднує діяльність 
загальнобудівельних і спеціалізованих орга-
нізацій, проєктно-дослідницьких і науково-
дослідних організацій, підприємств будінду-
стрії у складі будівельних об’єднань, а також 
організацій, що виконують будівельно-мон-
тажні роботи господарським способом [2]. 
Поняття «будівельна галузь», на думку 
О.О. Квасніцької, є сукупністю галузей, ви-
робництв і організацій, що характеризують-
ся тісними стійкими економічними, орга-
нізаційними, технічними і технологічними 
зв’язками в отриманні кінцевого результату 
– забезпеченні виробництва основних фон-
дів народного господарства. Саме такий під-
хід до визначення будівельної галузі дозво-
ляє зробити висновок про включення до її 
структури відповідного виду господарської 
діяльності – будівельної діяльності [2].
Будівельна діяльність, на переконання 

А.Ю. Бушева, О.А. Міста, Н.Л. Вещунової 
та ін., може бути визначена як діяльність по 
створенню нових будівель, споруд, інших 
об’єктів будівництва, а також розширенню 
та реконструкції дійсних підприємств, буді-
вель і споруд. У будівельній діяльності в ши-
рокому сенсі, в будівельному процесі беруть 
участь не лише власне будівельники, але і 
замовники, проєктувальники, інвестори. 
Будівельна діяльність у вузькому сенсі – це 
діяльність тільки будівельних організацій 
по зведенню різних об’єктів і різноманіт-
ні, пов’язані з цим види будівельних робіт. 
Предметом розгляду виступає будівельна 
діяльність у широкому сенсі, оскільки всі 
етапи будівельного процесу тісно пов’язані 
між собою [3]. С.А. Кузнецова звертає увагу 
на правовий аспект будівельнї діяльності як 
складової будівельної галузі. На думку вче-
ної, свідченням цього є побудова адміністра-
тивно-правового регулювання будівельної 
галузі через виокремлення будівельної ді-
яльності, яка зі свого боку поглинає «архітек-
турну діяльність», містобудівну діяльність» 
та поширюється на адміністративно-правові 
відносини, починаючи від проєктування бу-
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дівельного об’єкта та закінчуючи його екс-
плуатацією. Зазначену позицію підтримує 
низка науковців, визначаючи будівництво 
як об’єкт адміністративно-правового регу-
лювання та розуміючи його в прикладному 
і просторовому тлумаченні [4, с. 6–7; 5].-
У зміст сфери будівництва включаються різ-
ні види економічної діяльності, пов’язані з 
проєктуванням, проведенням інженерних 
вишукувань, зведенням будівель і споруд, а 
також з іншими видами діяльності, спрямо-
ваними на створення об’єктів нерухомості 
(прикладне тлумачення). Різноманіття видів 
будівельної діяльності та суб’єктів владних 
повноважень, які беруть у ній участь, зу-
мовлює специфіку будівельного комплексу. 
До змісту зазначеного поняття включають-
ся суспільні відносини, що формуються під 
впливом відповідних управлінських, коор-
динаційних, наглядових та інших повнова-
жень органів виконавчої влади (просторове 
тлумачення) [4, с. 6–7; 5].
О.О. Квасніцька у своєму науковому до-

слідженні будівельну діяльність пропонує 
розглядати через призму управлінської ді-
яльності, будівельних норм, ліцензування, 
стандартизацію та сертифікацію продукції 
на всіх етапах будівництва. Крім того, вче-
на зауважує, що подібну діяльність також 
можна розглядати як процес створення 
спорудження об’єктів. Будівельна діяль-
ність належить до технологічної діяльності 
і передбачає проходження певних стадій, 
комплексно пов’язаних між собою, що ма-
ють відповідну правову регламентацію та 
встановлений законодавством порядок [2]. 
Вчена також доводить, що будівельна ді-
яльність має організаційно-економічну та 
техніко-економічну складові. Перша визна-
чається умовами забудови, приналежністю 
і призначенням об’єктів, що будуються, ха-
рактером управління і організації будівни-
цтва: будівництво на замовлення (практич-
но на кожен об’єкт будівництва або комп-
лекс робіт укладається договір підряду, 
тобто завідомо відомий споживач будівель-
ної продукції); значну кількість учасників 
у створенні об’єкта будівництва складають 
інвестори, замовники, забудовники, проєк-
тувальники, підрядники, субпідрядники та 
інші учасники будівельного процесу; різно-

маніття господарських зв’язків будівництва 
з іншими галузями народного господарства; 
будівництво неможливе без постачань різ-
номанітних матеріалів, деталей, конструк-
цій, технологічного устаткування, будівель-
них і дорожніх машин і механізмів, послуг 
різних сервісних і обслуговуючих організа-
цій тощо; ступінь освоєності забудовуваної 
території та ін. [2].
Будівельна діяльність, пише В.А. Ці-

ленко, охоплює комплекс робіт, які зі свого 
боку визначаються через термін «будівни-
цтво» [6]:

– будівельні роботи, серед них земляні 
роботи і спорудження, конструктивні зміни, 
реставраційні роботи, капітальний і поточ-
ний ремонт (куди входять чистка й пофар-
бування) та знесення усіх видів будинків чи 
будівель;

– цивільне будівництво, куди входять 
земляні роботи й спорудження, конструк-
тивні зміни, капітальний і поточний ре-
монт та знесення, наприклад аеропортів, 
доків, гаваней, внутрішніх водних шляхів, 
гребель, захисних споруд на берегах річок 
і морів поблизу зон обвалів, автомобільних 
доріг і шосе, залізниць, мостів, тунелів, віа-
дуків та об’єктів, пов’язаних з наданням по-
слуг, таких як комунікації, дренаж, каналі-
зація, водопостачання й енергопостачання;

– монтаж/демонтаж будов і конструкцій з 
елементів заводського виробництва, а також 
виробництво збірних елементів на будівель-
ному майданчикові [6].
За змістом будівельну діяльність мож-

на класифікувати на нове будівництво, ре-
конструкцію, реставрацію та капітальний 
ремонт. У контексті належного розуміння 
такої системи класифікації варто зазначити, 
що [7, с.78-79]:

– під новим будівництвом прийнято ро-
зуміти комплекс будівельних робіт, вико-
нання яких спрямоване на створення нових 
(первинних) архітектурних об’єктів вироб-
ничого та/або невиробничого призначення;

– під реконструкцією прийнято розумі-
ти комплекс будівельних робіт, виконання 
яких своїм наслідком має зміну технічних 
та інших характеристик та/або призначення 
вже створених й реально існуючих (первин-
них) архітектурних об’єктів виробничого та/
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або невиробничого призначення без зміни 
їх просторових параметрів (виробничих чи 
невиробничих площ);

– під реставрацією прийнято розумі-
ти комплекс будівельних робіт, виконання 
яких своїм наслідком має повне або част-
кове відновлення пошкоджених або втра-
чених архітектурних об’єктів виробничого 
та/або невиробничого призначення та/чи їх 
окремих показників і характеристик;

– під капітальним ремонтом прийнято 
розуміти комплекс будівельних робіт, ви-
конання яких своїм наслідком має віднов-
ленням або поліпшення споживчих (експлу-
атаційних) та інших показників і характе-
ристик уже створених та реально існуючих 
(первинних) архітектурних об’єктів вироб-
ничого та/або невиробничого призначення 
без зміни їх просторових параметрів (вироб-
ничих чи невиробничих площ) [7, с.78-79].
Отже, підбиваючи підсумок, зазначи-

мо, що у загальному вигляді будівництво 
(будівельна діяльність) – це особливий вид 
господарської діяльності, який полягає у 
створенні нових будівельних об’єктів, або 
ж реконструкції, ремонту вже введених в 
експлуатацію споруд, будівель, житлових 
будинків тощо. Важливе місце в будівельній 
галузі, як ми вже відзначали раніше, від-
водиться житловому будівництву, за допо-
могою якого можлива реалізація людиною 
свого права на житло. У будь-якій країні 
світу житлове будівництво є важливою сфе-
рою економічної діяльності та матеріальною 
основою формування житлових умов насе-
лення, від розвитку якої залежать не лише 
основні якісні параметри житлових споруд, 
рівень їх технічного оснащення та загальна 
комфортність, але й значною мірою потен-
ціал здоров’я населення. Тривалий про-
цес реформування та розвитку будівництва 
проходили всі європейські країни, викорис-
товуючи нові технології інвестування й сти-
мулювання розвитку цієї сфери, об’єднуючи 
державну підтримку, механізм іпотечного 
кредитування та контрактні заощаджен-
ня [8].
В Україні, на відміну від більшості єв-

ропейських країн, набуває широкого по-
ширення і популярності багатоповерхова 
забудова житлових приміщень з певними 

економічними і соціальними перевагами 
і недоліками. Насамперед, вона потребує 
меншої площі порівняно з аналогічними од-
ноповерховими будівлями, створює умови 
для тісної комунікації, оснащення новітніми 
технічними засобами. Це забезпечує опти-
мальний режим експлуатації, інженерно-
технічні новації, скорочення загальних ви-
датків на утримання. Привабливість такого 
житла зростає за умов оснащення підзем-
ним паркінгом чи пішохідної доступності до 
транспортних магістралей, а також терито-
ріальної близькості до об’єктів побутового 
сервісу чи соціально-культурних закладів. 
Недоліками такого типу забудови є значно 
гірші умови повітрообміну, вищий рівень 
забруднення мікроорганізмами, підвище-
ний рівень шуму, вібрації та електромагніт-
ного випромінювання, що негативно позна-
чається на здоров’ї їхніх мешканців [8].
Житлове будівництво, пише З.В. Щепа-

новський, – це контрольована державою під-
галузь будівництва, до складу якої входять 
будівельні підприємства, а також підприєм-
ства з виробництва будівельних конструк-
цій та матеріалів, що здійснюють система-
тичну виробничу (будівництво та рекон-
струкцію), науково–дослідну господарську 
діяльність, яка спрямована на забезпечення 
громадян житлом (житловими будинками, 
квартирами, іншими приміщеннями, при-
значеними та придатними для постійного 
проживання) [9, с. 1149]. Тож результатом 
житлового будівництва є житлові будівлі. 
Житловий будинок – це будівля капітально-
го типу, споруджена з дотриманням вимог, 
встановлених законом, іншими норматив-
но-правовими актами, і призначена для по-
стійного проживання (ст. 380 ЦК України). 
Видами житлового будинку є одноповерхо-
ві будинки, малоповерхові будинки (до 4-х 
поверхів) та багатоповерхові будинки. Крім 
того, можна класифікувати житлові будинки 
залежно від стадії будівництва – будинки із 
завершеним і незавершеним будівництвом, 
переплановані будинки, а також залежно 
від можливості задовольнити потребу у про-
живанні – будинки, що відповідають сані-
тарним, технічним вимогам, і аварійні жит-
лові будинки [10].
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Отже, у загальному розумінні житлове 
будівництво представляє собою здійснюва-
ну на основі норм чинного законодавства 
діяльність суб’єктів господарювання, спря-
мовану на створення житла, яке, у свою чер-
гу, є різновидом нерухомості, яка призна-
чена для проживання людей. З огляду на 
соціальну та економічну важливість та зна-
чимість житлового будівництва важливим є 
його належне правове, зокрема адміністра-
тивно-правове. Про важливість житлового 
будівництва також свідчать статистичні дані. 
У 2018-му р. в Україні було введено в екс-
плуатацію майже 8,7 млн метрів квадратних 
житла – це 103 141 нових квартир. У містах 
у 2018-му р. було прийнято в експлуатацію 
понад 5,652 метрів квадратних житла (65% 
від загальної кількості). У сільській місцевос-
ті цей показник становив понад 3,037 млн 
метрів квадратних (35%). У порівнянні з 
2017-м роком темпи житлового будівництва 
в Україні відчутно знизились саме у містах. 
В абсолютних цифрах у 2016-му р. статисти-
ка була такою: 7,3 млн метрів квадратних у 
містах та майже 3 млн метрів квадратних у 
сільській місцевості. За рік дещо зріс серед-
ній розмір добудованої квартири: у 2017 р. 
– 78,6 м кв; у 2018 р. – 84,2 м кв. Половина 
від усього обсягу житла, яке було прийнято 
в експлуатацію у 2018 р., припадає на бага-
токвартирні будинки – 51%. 48,9% – в одно-
квартирних будинках і всього 0,1% від усьо-
го обсягу житлового будівництва у 2018 р. 
припало на гуртожитки [11].
Необхідно відзначити, що сьогодні сфера 

житлового будівництва є однією з найбільш 
конфліктних. Це підтверджується тим, що 
протягом останніх років постійно зростає 
соціальна напруга навколо об’єктів неза-
вершеного житлового будівництва, що спо-
руджувались із залученням коштів фізичних 
осіб, у випадках, коли забудовники неспро-
можні з тих чи інших причин продовжувати 
будівництво житлових будинків. Станом на 
сьогодні у місті Києві зростає кількість таких 
об’єктів житлового призначення, де в ре-
зультаті невиконання забудовниками своїх 
зобов’язань було порушено права громадян 
на житло та власність. Зокрема, у результаті 
діяльності групи компаній ТОВ «Сіті-Груп» 
та ТОВ «Укогруп», які здійснювали будівни-

цтво з порушенням Державних будівельних 
норм, норм містобудівного та земельного за-
конодавства, виникла ситуація, що є безпре-
цедентною за своїм масштабом та наслідка-
ми. Внаслідок таких дій порушені конститу-
ційні права десятків тисяч людей, що інвес-
тували кошти у спорудження більше ніж 40 
об’єктів житлового призначення [12].
Тож вказане вище, а також загальнотео-

ретичний зміст поняття «житлове будівни-
цтво» обумовлюють необхідність належного 
адміністративно-правового забезпечення 
цієї сфери, задля врегулювання виникаю-
чих у ній відносин, що дозволить забезпе-
чити сталий розвиток житлового будівни-
цтва та мінімізує можливість виникнення 
конфліктних ситуацій між забудовниками і 
державою, місцевими органами самовряду-
вання і фізичними особами.
У тлумачному словнику забезпечення 

розуміється як: 1) постачання чогось у до-
статній кількості, задоволення кого-, що-
небудь у якихось потребах; 2) створення 
надійних умов для здійснення чого-небудь; 
гарантування чогось; 3) захист, охорона 
кого-, чого-небудь від небезпеки [13, с. 281]. 
З точки зору соціології, «забезпечення» – це 
сукупність суспільних відносин, що виника-
ють при задоволенні із суспільних фондів 
споживання, які утворюються державою за 
рахунок суспільства, особистих матеріаль-
них потреб його членів у індивідуальній 
формі замість оплати за працю або як до-
повнення до неї у випадках, передбачених 
державою [14, с. 11].
Правове забезпечення включає в себе 

не лише правове регулювання, а й вико-
нання права як засобу управління стосовно 
конкретної сфери суспільних відносин [15, 
с. 47-48].
К.Б. Толкачев, А.Г. Хабібулін розгля-

дають «правове забезпечення» у двох зна-
ченнях: по-перше, як діяльність державних 
органів, громадських організацій, посадо-
вих осіб і громадян щодо здійснення своїх 
функцій, компетенцій, обов’язків з метою 
створення оптимальних умов для суворої, 
неухильної реалізації правових приписів 
та правомірного здійснення прав і свобод, 
по-друге, як підсумок, результат цієї діяль-
ності, що виражається в реалізації правових 
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приписів, прав і свобод громадян [16, с. 60]. 
Правове забезпечення набуває характерних 
особливостей залежно від галузі права, якою 
ті чи інші правовідносини регулюються.
Т.Г. Корж-Ікаєва, досліджуючи адміні-

стративно-правове забезпечення прав і сво-
бод неповнолітніх, робить висновок, що це 
сукупність адміністративно-правових захо-
дів, спрямованих на створення відповідних 
умов для ефективної реалізації, охорони, за-
хисту й відновлення порушених прав і сво-
бод неповнолітніх. Головними його ознака-
ми є: 1) сукупність адміністративно-право-
вих заходів і засобів; 2) система гарантій;-
3) відповідні умови реалізації, їх охорона, 
захист та відновлення; 4) регулювання пе-
реважно нормами адміністративного і кон-
ституційного права [17]. Адміністративно-
правове забезпечення, на думку О.М. Гумі-
на, варто розглядати у широкому та вузь-
кому розуміннях. У широкому розумінні 
адміністративно-правове забезпечення – це 
упорядкування суспільних відносин упо-
вноваженими на те державою органами, їх 
юридичне закріплення за допомогою пра-
вових норм, охорона, реалізація і розвиток. 
Вузьке визначення адміністративно-пра-
вового забезпечення буде змінюватися за-
лежно від того, про які суспільні відносини 
буде йтися [18, с. 50]. В.І. Теремецький у 
вузькому значенні адміністративно-право-
ве забезпечення розуміє як систему норма-
тивно-правових актів, спрямованих на вре-
гулювання правовідносин у будь-якій сфері 
життєдіяльності [15, с. 47-48]. До основних 
елементів адміністративно-правового за-
безпечення відносять: 1) об’єкт адміністра-
тивно-правового забезпечення; 2) суб’єкт 
адміністративно-правового забезпечення; 
3) норми права (норми адміністративного 
права); 4) адміністративно-правові відно-
сини та їх зміст; 5) гарантії, заходи, засоби, 
форми та методи адміністративно-правово-
го забезпечення [18, с. 50].

Висновки
Отже, узагальнюючи наведене вище, 

слід констатувати, що під житловим будів-
ництвом як об’єктом адміністративно-пра-
вового забезпечення слід розуміти врегу-
льовану нормами адміністративного права, 

а також підкріплену відповідними гаран-
тіями діяльність, яка має подвійну мету: 
створення відповідної будівельної кон-
струкції та умов для реалізації громадяна-
ми гарантованого їм Конституцією України 
права на житло.
Особливостями житлового будівництва 

як об’єкта адміністративно-правового забез-
печення є такі:

– житлове будівництво – це комплексне 
явище, яке має важливе соціальне, еконо-
мічне та політичне значення;

– особливий об’єкт забезпечення, а саме 
житлове будівництво, результатом якого є 
створення житла;

– наявність спеціального кола суб’єктів 
адміністративно-правового забезпечення, 
кожен з яких реалізує свою діяльність у від-
повідному напрямі на певному рівні дер-
жавного управління;

– нормами адміністративного права ре-
гулюються фактично всі правовідносини, 
які виникають у процесі житлового будів-
ництва, зокрема, щодо нормування, ліцен-
зування, управління у відповідній сфері, 
регламентації діяльності як самих суб’єктів 
будівництва, так і органів державної влади, 
що відповідають за реалізацію державної 
політики у досліджуваній сфері, тощо;

– така діяльність забезпечується через 
сукупність специфічних адміністративних 
заходів та засобів.
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SPECIFIC FEATURES OF HOUSING 
CONSTRUCTION AS AN OBJECT 

OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL 
PROVISION

The author of the article has emphasized the 
importance of the realization of the right to hous-
ing by each citizen, which includes the following 
components: guaranteed opportunity for each 
person to use the housing available to him; the 
duty of the state to provide housing for those who 
need it; improvement of housing conditions for 
certain categories of citizens. Shortcomings that 
hinder the development of the housing construc-
tion sector have been determined. Theoretical 
approaches to the defi nition of concepts: provi-
sion, legal provision and administrative and legal 
provision have been analyzed. The author has 
provided the range of the most important spe-
cifi c features of housing construction as an object 
of administrative and legal provision.

Key words: housing, building construction, 
housing construction, provision, legal provi-
sion, administrative and legal provision.
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ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÍÎÐÌ Ó ÑÔÅÐ² 
ÎÕÎÐÎÍÈ ÍÀÂÊÎËÈØÍÜÎÃÎ ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ 

ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÀ

Целью статьи является анализ националь-
ного законодательства Украины в сфере охраны 
окружающей природной среды как разновидности 
правовых норм вообще, а также соотношение це-
лей этих норм в сфере охраны окружающей сре-
ды и достигнутого результата их применения. 
Охарактеризованы понятия окружающая среда,  
экономический и экологический ущерб, возник-
ший в результате нарушения законодательства 
о защите окружающей среды. Проанализированы 
ключевые факторы, которые влияют на опреде-
ление экологического и экономического ущерба в 
результате нарушения экологического законода-
тельства. Перечислены меры, направленные на 
совершенствование нормативно-правового регули-
рования ответственности за экологические пра-
вонарушения в соответствии с нормативными 
актами Европейского Союза в контексте опреде-
ления экологического ущерба.
Определены особенности административ-

но-правовых гарантий права на благоприят-
ную природную среду. Указано, что это система, 
которая направлена на воплощение в жизнь 
юридических правил и охрану указанного права, 
важным элементом которой являются право-
охранительные органы и государственные орга-
ны в сфере экологии. Предложены направления 
совершенствования действующего законодатель-
ства с целью повышения эффективности реа-
лизации административно-правовых гарантий 
права на благоприятную окружающую среду.
Ключевые слова: экологические отношения, 

экологическое право, правовые нормы, эколого-
правовой механизм, экологический правопоря-
док, регулирования экологических отношений, 
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охрана окружающей среды, материальные цели 
эколого-правовых норм.

Постановка проблеми
Виникнення і розвиток екологічного пра-

ва в Україні стало результатом об’єктивних 
вимог суспільного розвитку, закономірним 
підсумком еволюції відносин між суспіль-
ством і природою в рамках того типу сус-
пільного розвитку, який упродовж багатьох 
десятиліть складався в нашій державі. По-
гляди на зміст цієї галузі права розвивалися 
на основі відповідних суспільних потреб, на 
основі практики державотворення.

Аналіз досліджень даної проблеми
Законодавство у сфері охорони навколиш-

нього природного середовища є предметом до-
слідження багатьох українських учених, зокрема 
Г. Анісімової, О. Бєлякова, Н. Кобецької, О. Кол-
басова, М. Краснової, В. Крисаченка, Н. Мали-
шевої, М. Малишка, О. Мостяєва, М. Орлова, 
Т. Слинько, Ю. Шемшученка та інших.

Метою даної статті є дослідження еколо-
гічного законодавства, що засноване на поло-
женнях ст. 50 Конституції України і полягає 
в реалізації конституційного права кожного 
на безпечне для життя і здоров’я довкілля. 
Необхідність охорони довкілля обумовлена 
не тільки тим, що здоров’я, життя, психоло-
гічний комфорт людини залежать від стану 
навколишнього природного середовища, але 
й цінністю самої природи, що забезпечує еко-
логічні інтереси людства. 
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Виклад основного матеріалу
Сучасне становище, кризові явища, які 

склалися в економіці, різке погіршення еко-
логічного стану в Україні – усе це певною мі-
рою є кризою систем управління в цих галу-
зях. Надзвичайне техногенне навантаження 
на навколишнє природне середовище в ряді 
регіонів, превалювання екологічно небезпеч-
них, енерго- та ресурсномістких виробництв, 
переважання адміністративного підходу при 
вирішенні екологічних проблем призвело 
до того, що “нинішню екологічну ситуацію в 
Україні можна охарактеризувати як кризову” 
[1]. На розв’язання цих проблем спрямоване 
реформування системи екологічного управ-
ління, яке ґрунтується на засадах комплек-
сного поєднання економічних та екологічних 
вимог при пріоритеті останніх, використання 
світового досвіду при вирішенні цих питань 
та формування національної правової бази з 
їх урахуванням.
Одним із проявів цілісності права поряд 

з його поділом на публічне і приватне та їх 
єдністю виступає формування комплексної 
субгалузі права „екологічне право”, яке поєд-
нує в собі і форми публічного права, і форми 
приватного права, включає як норми еколо-
гічного законодавства, так і норми інших га-
лузей права. 
По-перше, в основі екологічного права 

лежить природне право людини на придат-
не для життя і безпечне для здоров’я і життя 
довкілля. Це право кореспондує відповідний 
обов’язок держави, який нині закріплений у 
ст. 16 Конституції України: забезпечення еко-
логічної безпеки і підтримання екологічної 
рівноваги на території України, подолання 
наслідків екологічної катастрофи – катастро-
фи планетарного масштабу, збереження ге-
нофонду Українського народу є обов’язком 
держави. Ця норма публічного права зна-
йшла свій розвиток в „Основному законі при-
ватного права” – Цивільному кодексі Украї-
ни, який вступив у дію з 1 січня 2004 року [2]. 
У ст. 293 Цивільного кодексу України, зокре-
ма, зазначається: „Фізична особа має право 
на безпечне для життя і здоров’я довкілля, 
право на достовірну інформацію про стан до-
вкілля, про якість харчових продуктів і пред-
метів побуту, а також право на її збирання та 
поширення”. 

По-друге, діяльність фізичної та юридич-
ної особи, що призводить до нищення, псу-
вання, забруднення довкілля, є незаконною. 
Кожен має право вимагати припинення такої 
діяльності. Діяльність фізичної та юридичної 
особи, яка завдає шкоди довкіллю, може бути 
припинена за рішенням суду. 
По-третє, фізична особа має право на без-

печні для неї продукти споживання (харчові 
продукти та предмети побуту). 
По-четверте, фізична особа має право на 

належні, безпечні, здорові умови праці, про-
живання, навчання тощо. Стаття 293 Цивіль-
ного кодексу України взаємопов’язана не тіль-
ки зі ст. 16, але й зі ст. 50 Конституції України, 
яка також встановлює право особи на еколо-
гічну безпеку, але є дещо вужчою за своїм зміс-
том. Поєднання норм публічного і приватного 
права як прояв єдності права і його поділу на 
галузі, але, перш за все, його цілісності, осо-
бливо яскраво простежується в екологічному 
праві. Таким чином, цілісність права є зако-
ном його існування. На нашу думку, одним із 
проявів цілісності права є економіко-правовий 
механізм охорони довкілля, що лежить в осно-
ві державного управління у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища.
Завданням і оптимальним результатом 

реалізації економіко-правового механізму 
охорони навколишнього природного сере-
довища є досягнення гармонії взаємовідно-
син у системі „суспільство – природа”, яке, 
наприклад, можна передати через понят-
тя екологічного правопорядку та екологіч-
ної безпеки. Один із російських дослідників 
В.В. Петров, зокрема, визначив екологічний 
правопорядок як „систему правових норм і 
правовідносин, що визначають режим раціо-
нального природокористування, охорони до-
вкілля, екологічної безпеки суспільства” [3].
У будь-якому випадку результат право-

вого регулювання екологічних відносин має 
становити певний стан суспільних відносин 
у сфері взаємодії суспільства і природи, за 
якого якість довкілля є сприятливою для лю-
дини і окремих природних компонентів, а 
якість і кількість природних ресурсів забезпе-
чують економіку нинішнього та майбутнього 
поколінь людей [4, с.79].
Така впорядкованість суспільних від-

носин можлива лише за умов екологічної 
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стабільності, під якою розуміють здатність 
екосистеми протистояти абіотичним та біо-
тичним факторам середовища, включаючи 
антропогенні впливи [5, с.101].
Правові норми регулюють відповідні 

суспільні відносини, які становлять певний 
комплекс відносно однорідних відносин. 
Самі правові норми, у свою чергу, також ви-
являються певним чином упорядкованою 
системою, яка виступає підсистемою єдиної 
системи права.
Поняття „екологічне право” у законодав-

чій практиці стало загальновизнаним, у той 
час як у науці воно залишається дискусійним. 
Так, російський дослідник О.С. Колбасов, вне-
сок якого у розвиток теорії екологічного пра-
ва, є одним із найбільш вагомих, вважав, що в 
системі права земельне, водне, гірниче, лісове 
право цілком рівноправні між собою і з іншими 
галузями, але відрізняються за ступенем свого 
розвитку, що зумовлено певними історичними 
умовами [6, с.146]. Відзначаючи, що охорона 
навколишнього природного середовища як 
комплексна загальнолюдська проблема вирі-
шується засобами всіх галузей права, цей автор 
радив терміни „природоохоронне (екологічне, 
енвайронментальне) право” використовувати 
(що, можливо, навіть і доцільно) для означен-
ня певного напряму теоретичних досліджень 
чи навчальної дисципліни, не пов’язуючи зміст 
цих термінів із системою радянського права. 
На його думку, на той час (у 70-х роках минуло-
го століття) ще неможливо було довести існу-
вання галузі природоохоронного права. Мож-
на було тільки вельми умовно вести мову про 
тенденцію щодо формування такої правової 
галузі. Інтегровану галузь права, на виникнен-
ня якої можна очікувати, писав дослідник, слід 
назвати не природоресурсовим, а екологічним 
правом [6, с.155-156].
Нині екологічне право в Україні оста-

точно конституювалося як самостійна галузь 
права. Воно відображає узагальнений інте-
рес, узаконену суспільну потребу в збережен-
ні, раціональному використанні та відтворен-
ні природних ресурсів, охороні ландшафтів, 
екосистем і навколишнього природного се-
редовища в цілому як умови подальшого іс-
нування людської цивілізації.
Можна погодитися з твердженням В. Кос-

тицького, що “з нормативного погляду еколо-

гічне право – це система правових норм, що 
регулюють суспільні відносини на основі спіль-
ного предмета правового регулювання, яким є 
відносини в галузі охорони, використання, від-
творення всіх природних ресурсів, екологічної 
безпеки, охорони навколишнього природно-
го середовища в цілому, цінних природних 
об’єктів і комплексів, екосистем та ландшафтів, 
клімату, життя і здоров’я людей від негативно-
го впливу забрудненого довкілля” [7, с.10].
Джерелами, тобто нормативно-правови-

ми документами, в яких існує, „живе” еколо-
гічне право, є Конституція України, закони 
України, укази Президента України, поста-
нови Кабінету Міністрів України, нормативні 
документи Мінприроди України (прийняті 
як самостійно, так і спільно з іншими мініс-
терствами і відомствами), рішення органів 
місцевого самоврядування тощо.
Особливістю екологічного права як комп-

лексної галузі є те, що воно включає земельне, 
водне, лісове, гірниче, фауністичне, флорис-
тичне, атмосферо-охоронне, заповідне зако-
нодавство, які або вже сформувалися в окремі 
галузі права (земельне, водне, лісове, гірниче) 
і разом становлять природоресурсове право, 
або ж існують як галузі законодавства, процес 
формування яких у галузі права триває, а та-
кож право екологічної безпеки, основи яко-
го можна сказати без перебільшення, були 
сформульовані В.І. Андрейцевим [8].
В основі екологічного права як правової 

складової економіко-правового механізму 
охорони довкілля лежить екологічне зако-
нодавство. Під екологічним законодавством 
розуміється комплексна галузь законодав-
ства, що регулює екологічні відносини – сус-
пільні відносини у сфері взаємодії природи 
та суспільства (відносини з охорони довкілля 
та забезпечення екологічної безпеки, раці-
онального природокористування) [4, с.71]. 
При цьому в юридичній літературі немає од-
ностайності в поглядах стосовно включення 
окремих законодавчих актів до системи еко-
логічного законодавства [9]. Так, наприклад, 
О.К. Голіченков екологічним законодавством 
називає систему нормативних актів, що міс-
тить норми права, які регулюють відносини у 
сфері охорони довкілля [10, с.159].
Перебуваючи на стадії становлення, еко-

логічне законодавство України зазнає впливу 
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різних соціальних факторів. Проблема їх ви-
вчення за нових суспільних реалій набуває не 
лише теоретичного, але й великого практич-
ного значення. 
Зрозуміло, що дати певний прогноз напря-

мів його розвитку можна на основі аналізу сус-
пільно-політичної практики, факторів еконо-
мічного та екологічного порядку. Стосовно ж 
правової основи згаданого механізму зазначи-
мо, що загальною теорією та філософією права 
визнано: правові норми не можуть відривати-
ся від реальної дійсності, вони призначені пе-
редусім для обслуговування поточної суспіль-
ної практики [11, с.19]. Як слушно зауважує-
В.Ф. Погорілко, кожне істотне явище, яке має 
правовий характер, при всіх своїх особливос-
тях, певній ізольованості, локальності, уні-
кальності завжди прямо чи опосередковано 
пов’язане з усім суспільством, його життям і ді-
яльністю, тобто є, як правило, продуктом його 
діяльності чи розвитку і водночас – засобом 
впливу на нього. Чинники є зв’язуючою лан-
кою між суспільством, його функціонуванням і 
тими явищами, що постійно або періодично у 
ньому відбуваються. Вони безпосередньо обу-
мовлюють виникнення або зміну того чи іншого 
явища, впливають на програму, характер його 
розвитку, структуру, функції тощо [12, с.23].
Подібну до цієї загальної характеристики 

природу мають фактори становлення і розви-
тку екологічного законодавства України. До 
таких соціальних чинників слід віднести такі 
явища суспільного життя, які впливають на 
виявлення потреб у правовому врегулюван-
ні, а також на розробку, прийняття, зміну або 
скасування закону чи його окремих статей 
або положень [13, с.56].
Вплив соціальних факторів на розвиток 

екологічного законодавства України, на нашу 
думку, доцільно аналізувати системно. Адже 
закон, прийнятий без урахування стану еко-
номічної, політичної, ідеологічної, релігійної 
ситуації тощо, заздалегідь приречений на не-
ефективність. Більше того, закон, прийнятий 
на основі поверхової, суб’єктивної оцінки 
економічної ситуації або політичної потреби, 
може дати результат, протилежний його меті.
Залежно від певних критеріїв суспільної 

діяльності, зокрема від суб’єктів, об’єктів, 
способів діяльності, розрізняють об’єктивні і 
суб’єктивні, загальні і спеціальні, пріоритетні 

і похідні, постійні і тимчасові, загальнодер-
жавні (загальносуспільні) і локальні (місцеві), 
матеріальні і функціональні, загальносоці-
альні і правові фактори [12, с.25]. Саме з ура-
хуванням усіх цих факторів слід аналізувати 
становлення і розвиток сучасного українсько-
го екологічного законодавства. Пріоритет-
ним завданням першого етапу його розвитку 
стало досягнення такого рівня законодавчого 
забезпечення охорони довкілля, який відпо-
відав би існуючому стану наявних екологіч-
них проблем в Україні та завданням щодо їх 
вирішення.
Перехід до ринкових відносин в еконо-

міці, відмова від ідеологічних догм у праві, 
прагнення суспільства до побудови правової 
демократичної соціальної держави, до визна-
чення еколого-правових норм переважно в 
законах, а не в підзаконних актах – це ті пра-
вові чинники, які визначили розвиток еко-
логічного законодавства України впродовж 
90-х років минулого століття.
На сучасному етапі екологічне законодав-

ство України продовжує розвиватись з ураху-
ванням: глобалізації соціально-економічного 
життя; особливостей перехідного періоду в 
Україні; кризового стану довкілля у країні і 
суспільних потреб у відновленні сприятливо-
го природного середовища; дефектів чинного 
екологічного законодавства, якому притаман-
ні численні прогалини і фрагментарність пра-
вового регулювання екологічних відносин; 
триваючої трансформації економічних відно-
син; сучасного стану і перспектив формування 
правової демократичної соціальної держави; 
тенденцій розвитку взаємодії суспільства і 
природи та екологічного законодавства у світі.
Одним із важливих напрямів удоскона-

лення екологічного законодавства України 
на сучасному етапі є його гармонізація із за-
конодавством економічно розвинутих дер-
жав, які впродовж останніх десятиліть ство-
рили ефективне екологічне законодавство 
та накопичили значний досвід забезпечення 
його реалізації на практиці.
Відштовхуючись від класифікації цілей 

правових норм при вивченні їхньої ефек-
тивності, даної Л.В. Багрій-Шахматовим та-
В.М. Кудрявцевим, цілі еколого-правових 
норм можна розділити на матеріальні та юри-
дичні [14].
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Матеріальні цілі еколого-правових норм 
стосуються суспільних відносин у неправовій 
галузі та можуть мати економічний, політич-
ний, ідеологічний та інший характер.
Об’єктом юридичних цілей є безпосеред-

ньо екологічне право, особливо його вико-
нання. Юридичні цілі завжди займають лише 
один із найнижчих щаблів в ієрархії цілей, 
яким служать зазначені норми. Головна юри-
дична мета – забезпечення виконання вимог 
екологічного права (охорона екологічного 
правопорядку). Цій меті, у першу чергу, слу-
жать правові приписи, що називаються юри-
дичними гарантіями законності.
До основних юридичних гарантій закон-

ності у сфері екології слід віднести: норми 
права, які закріплюють верховенство закону 
в системі юридичних актів (ст. 16, 50 Кон-
ституції України); норми, які регулюють по-
рядок здійснення державного примусу щодо 
виконання вимог екологічного права (напри-
клад, норми цивільно- та кримінально-про-
цесуальних кодексів, деякі норми, що визна-
чають порядок накладення дисциплінарних 
стягнень); юридичні санкції (заходи кримі-
нального покарання, адміністративні, матері-
альні та дисциплінарні стягнення).
Результатом досягнення цілей екологіч-

ного законодавства є особливий стан взаємо-
дії суспільства й природи, що проявляється 
через терміни екологічного правопорядку, 
екологічної безпеки та екологічної стабіль-
ності. Так, В.В. Петров розуміє екологічний 
порядок як “систему правових норм і право-
відносин, що визначають режим раціональ-
ного природокористування, охорони навко-
лишнього природного середовища, еколо-
гічної безпеки суспільства” [3, с.54]. Поняття 
екологічної безпеки розкриває ст. 50 Закону 
України “Про охорону навколишнього при-
родного середовища”, у якій сказано, що 
“екологічна безпека – це такий стан навко-
лишнього природного середовища, при яко-
му забезпечується попередження погіршен-
ня екологічної обстановки та виникнення не-
безпеки для здоров’я людей”. До роз’яснення 
терміна “екологічна стабільність” звертається 
Модельний акт Ради Європи “Проєкт зако-
ну про захист навколишнього природного 
середовища” 1993 р. при визначенні цілей 
закону про захист навколишнього природно-

го середовища: “комплексна динамічна здат-
ність екологічної системи зберігати свої функ-
ції з допомогою саморегулюючих механізмів 
при наявності зовнішнього впливу” (ст. 1, 3).

Висновки
Підсумовуючи, можемо стверджувати, що 

результати дії еколого-правових норм знахо-
дять свій вияв у поведінці суб’єктів екологіч-
них правовідносин, стані та змінах якості на-
вколишнього природного середовища, рівні 
законності у сфері екології, рівні екологічної 
правосвідомості громадян тощо.
Водночас, аналізуючи інформацію про 

наявний стан справ у сфері екології, врахову-
ючи забруднення та деградацію навколиш-
нього природного середовища, що набули в 
Україні загрозливих масштабів, стан здоров’я 
та тривалість життя людей, за яким Україна 
посідає 57 місце серед країн світу, дію еко-
лого-правових норм нині не можна визнати 
ефективною.
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SUMMARY 
The purpose of the article is to analyze the 

national legislation of Ukraine in the fi eld of 
environmental protection as a kind of legal norms 
in general, as well as the ratio of the objectives 
of these norms in the fi eld of environmental 
protection and the achieved result of their 
application. The concepts of environment, 
natural environment, economic and ecological 
damage caused by violation of legislation 
on environmental protection are described. 
The key factors infl uencing the defi nition of 
environmental and economic damage due to 
violations of environmental legislation are 
analyzed. The list of measures aimed at improving 
the legal regulation of liability for environmental 
offenses in accordance with the regulations of the 
European Union in the context of determining 
environmental damage.

The peculiarities of administrative and legal 
guarantees of the right to a favorable natural 
environment are determined. It is noted that 
this is a system aimed at implementing legal 
rules and protection of this right, an important 
element of which are law enforcement agencies 
and government agencies in the fi eld of ecology. 
The directions of improvement of the current 
legislation for the purpose of increase of 
effi ciency of realization of administrative and 
legal guarantees of the right to a favorable 
natural environment are offered.

Key words: ecological relations, ecological 
right, legal norms, ecological legal mechanism, 
ecological law and order, adjusting of ecological 
relations, guard of natural environment, 
material aims of ecological legal norms.

АНОТАЦІЯ 
Метою статті є аналіз національного за-

конодавства України  у сфері охорони навколиш-
нього природного середовища як різновиду право-
вих норм взагалі, а також співвідношення цілей 
цих норм у сфері охорони довкілля та досягнутого 
результату їх застосування. . Охарактеризовано 
поняття навколишнє природне середовище, при-
родне довкілля, економічна та екологічне шкода, 
що виникла унаслідок порушення законодавства 
про захист навколишнього природного середовища. 
Проаналізовано ключові чинники, які впливають 
на визначення екологічної та економічної шкоди 
внаслідок порушення екологічного законодавства. 
Подано перелік заходів, які спрямовані на удоско-
налення нормативно-правового регулювання від-
повідальності за екологічні правопорушення відпо-
відно до нормативних актів Європейського Союзу 
у контексті визначення екологічної шкоди.
Визначено особливості адміністративно-пра-

вових гарантій права на сприятливе природне 
середовище. Зазначено, що це система, яка спря-
мована на втілення в життя юридичних правил 
і охорону зазначеного права, важливим елемен-
том якої є правоохоронні органи та державні 
органи у сфері екології. Запропоновано напрями 
удосконалення чинного законодавства з метою 
підвищення ефективності реалізації адміністра-
тивно-правових гарантій права на сприятливе 
навколишнє природне середовище.
Ключові слова: екологічні відносини, еколо-

гічне право, правові норми, еколого-правовий ме-
ханізм, екологічний правопорядок, регулювання 
екологічних відносин, охорона навколишнього при-
родного середовища, матеріальні цілі еколого-пра-
вових норм.
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÂÈÐ²ØÅÍÍß ÂÈÁÎÐ×ÈÕ 
ÑÏÎÐ²Â ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÌ ÑÓÄÎÌ Ç ÏÐÀÂ ËÞÄÈÍÈ

В статье анализируются правовые основы 
деятельности Европейского суд по правам чело-
века по решению избирательных споров как ав-
торитетного международного судебного органа, 
созданного для рассмотрения заявлений граждан 
европейских стран, ратифицировавших Европей-
скую конвенцию о защите прав человека и основ-
ных свобод. Рассмотрение дела Европейским су-
дом по правам человека является одной из стадий 
производства в решении конфликтов, касающихся 
защиты прав и свобод человека и гражданина в 
Украине, поскольку одним из свойств решения 
этого Суда является то, что оно может быть 
основанием для пересмотра решений националь-
ных судов Украина, если они допустили наруше-
ния прав гражданина при решении конфликта, в 
том числе и избирательного спора.
Как следует из судебной практики, рассмо-

тренных Европейским судом по правам человека 
обращений против Украины о нарушении изби-
рательных прав после последних избирательных 
кампаний не было, что может свидетельство-
вать о создании достаточно эффективной наци-
ональной системы рассмотрения жалоб и споров 
в избирательном процессе. По состоянию на се-
годняшний день Европейским судом по правам че-
ловека рассмотрено три жалобы против Украи-
ны, касающихся ст. 3 Протокола, две из которых 
были удовлетворены, в удовлетворении третьей 
Суд отказал.
Протоколом № 1 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод (ст. 3) 
предусмотрено, что стороны обязуются прово-
дить с разумной периодичностью свободные выбо-
ры путем тайного голосования в таких условиях, 
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которые обеспечивали бы свободное волеизъявле-
ние народа при выборе органов законодательной 
власти. Исследование судебной практики, рассмо-
тренных Европейским судом по правам человека 
обращений показало невозможность применения 
статьи 3 Протокола № 1 к Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод во время мест-
ных выборов и выборов главы государства.
Констатировано, что решения Европейского 

суда по правам человека имеют важное значение 
при решении избирательных дел для администра-
тивных судов, избирательных комиссий, а также 
для органов исполнительной власти. Именно по-
этому, целесообразно подготовить тематический 
сборник решений Европейского Суда по правам 
человека по избирательным спорам для судей и 
других субъектов избирательного процесса.
Ключевые слова: выборы, избирательный 

процесс, избирательные споры, Европейский суд 
по правам человека, европейские стандарты вы-
боров.

Постановка проблеми
Європейський суд з прав людини є ав-

торитетним міжнародним судовим органом, 
який створено для розгляду заяв громадян 
європейських країн, що ратифікували Євро-
пейську конвенцію про захист прав людини 
і основоположних свобод (далі – Конвенція). 
Україна приєдналась до цієї Конвенції в 
1997 році, і відтоді її громадяни дістали пра-
во звертатися за захистом своїх прав до за-
значеного Суду. До переліку прав і свобод, 
які становили зміст Конвенції, Протоколом 
№ 1, підписаним урядами-членами Ради 
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Європи було додано також положення про 
право на вільні вибори (ст. 3). Відповідно до 
цієї статті сторони зобов’язуються проводи-
ти з розумною періодичністю вільні вибори 
шляхом таємного голосування в таких умо-
вах, які забезпечували б вільне волевияв-
лення народу при обранні органів законо-
давчої влади [1] .

Саме тому метою цієї статті є досліджен-
ня правового регулювання вирішення ви-
борчих спорів Європейським судом з прав 
людини.

Аналіз досліджень даної проблеми
До наукового дослідження виборчих спо-

рів долучилися такі науковці, як: М.В. Жуш-
ман, А.Б. Зеленцов, В.П. Iщенко, С.В. Каль-
ченко, Є.Б. Лупарєв, І.А. Самсін, М.І. Смоко-
вич, В.А. Стукаленко, Ю.Б. Ключковський, 
С.В. Ківалов, М.I. Мельник, М.I. Ставній-
чук, Ю.А. Попова та інші. Проте теоретич-
ні і практичні аспекти розв’язання проблем 
у цій сфері потребують подальших дослі-
джень, особливо в умовах різкого зростання 
обсягів судової практики вітчизняних судів і 
Європейського суду з прав людини.

Виклад основного матеріалу
Частиною 4 ст. 55 Конституції України 

встановлено, що кожен має право після ви-
користання всіх національних засобів пра-
вового захисту звертатися за захистом своїх 
прав і свобод до відповідних міжнародних 
судових установ чи до відповідних органів 
міжнародних організацій, членом або учас-
ницею яких є Україна [2] . 
Безумовно, визнання Україною 

обов’язкової юрисдикції міжнародного су-
дового органу – Європейського суду з прав 
людини можна вважати революційним ета-
пом розвитку української міжнародно-пра-
вової думки, яка до останнього часу ґрунту-
валась на принципі статичного підходу до 
розуміння концепції міжнародного захис-
ту прав людини та абсолютному характері 
принципу державного суверенітету. Вхо-
дження України до правової системи Кон-
венції та її юрисдикційного контрольного 
механізму потребує як перегляду ставлен-
ня до принципу непорушності державного 

суверенітету, так і відмови від традиційно-
го статичного підходу до концепції захисту 
прав людини [3, с. 78]. 

Отже, розгляд справи Європейським су-
дом з прав людини є однією із стадій прова-
дження у розв’язанні конфліктів, що стосують-
ся захисту прав та свобод людини і громадя-
нина в Україні, оскільки однією з властивостей 
рішення цього Суду є те, що воно може бути 
підставою для перегляду рішень національ-
них судів України, якщо вони допустили по-
рушення прав громадянина при розв’язанні 
конфлікту, в тому числі й виборчого спору. 
На перший погляд, видається, що пра-

во, гарантоване ст. 3 Першого протоколу, 
відрізняється від інших прав, які передба-
чає Конвенція та протоколи до неї, оскільки 
воно сформульоване не як конкретне право 
чи свобода, а як зобов’язання Високої До-
говірної Сторони забезпечити вільне вира-
ження думки народу у виборі законодавчо-
го органу. Але, беручи до уваги тлумачення 
цього положення в контексті Конвенції за-
галом, Суд встановив, що ця стаття гаран-
тує права особи, включаючи право голосу та 
право балотуватися на виборах. Крім того, 
Суд визнав, що ця стаття гарантує право 
громадянина висувати свою кандидатуру на 
виборах і, в разі обрання, обіймати посаду 
народного депутата. Ю. Б. Ключковський, 
виходячи з практики Європейського суду 
з прав людини, дійшов висновку, що ст. 3 
Першого протоколу захищає суб’єктивні 
права – право голосу та право бути кандида-
том на виборах органу законодавчої влади. 
Вчений підкреслює адекватність розуміння 
Судом змісту пасивного виборчого права, 
яке часто некоректно визначають як «право 
бути обраним» [4, с.23] . 
Аналіз масиву справ, розглянутих Євро-

пейським судом з прав людини, свідчить про 
невелику кількість справ, у яких порушува-
лися пов’язані із ст. 3 Першого Протоколу 
питання. На думку вченого С. В. Кальченка, 
причиною невеликої кількості рішень за ст. 3 
Першого протоколу до Конвенції, порівняно з 
практикою застосування статей 6, 10, 13 Кон-
венції, ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, 
прийнятих Європейським судом з прав лю-
дини, є досить обмежена сфера застосування 
норми ст. 3 Першого протоколу – лише у від-
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носинах стосовно виборів до законодавчого 
органу. Хоча поняття «законодавчий орган» 
є автономним для цілей Конвенції та не зале-
жить від кваліфікації у національному праві, 
що неодноразово підкреслювалось Судом [5]. 
Дослідник С. Р. Тагієв стверджує, що Євро-
пейський суд з прав людини застосовує поло-
ження ст. 3 Першого протоколу для захисту 
виборчих прав лише при формуванні «зако-
нодавчих органів» [6]. 

Аналізуючи причини звернень до Євро-
пейського суду з прав людини, необхідно 
відмітити, що вони були зумовлені: 1) не-
ефективністю національного правосуддя й 
неможливістю захистити права людини у 
виборчому процесі; 2) недосконалістю наці-
онального виборчого законодавства; 3) зна-
чною кількістю порушень під час виборів як 
з боку їх організаторів, так і з боку виборців 
і кандидатів; 4) недовірою до результатів ви-
борів унаслідок цих порушень. 
Як вбачається із судової практики, роз-

глянутих Європейським судом з прав люди-
ни звернень проти України щодо порушен-
ня виборчих прав після останніх виборчих 
кампаній не було, що може свідчити про 
створення достатньо ефективної національ-
ної системи розгляду скарг і спорів у вибор-
чому процесі. Станом на сьогодні Європей-
ським судом з прав людини розглянуто три 
скарги проти України, які стосуються ст. 3 
Першого протоколу до Конвенції, дві з яких 
були задоволені, а у задоволенні третьої Суд 
відмовив. Це справи, відповідно, за звернен-
нями Мельниченка (розглянута у 2004 році) 
[7] , Суховецького (розглянута у 2006 році) [8] 
та Ковача (розглянута у 2008 році) [9] . 
Відзначимо, що предметом розгляду 

Європейського суду з прав людини були й 
інші заяви українських громадян (виборців) 
про порушення ст. 3 Першого протоколу до 
Конвенції, однак ці заяви, по суті, не розгля-
далися. Так, за ухвалою від 4 травня 1999 
року у справі «Бабенко проти України» Єв-
ропейський суд з прав людини дійшов вис-
новку про безпідставність скарги. Заявник 
скаржився, що умови, в яких проходили 
вибори, не забезпечували вільного вира-
ження думки народу при виборі законо-
давчого органу відповідно до ст. 3 Першо-
го протоколу до Конвенції. Він заявляв, що 

порушення вплинули на результат виборів, 
а національні судові органи не забезпечили 
об’єктивного розгляду цієї справи. 
Отже, варто підкреслити важливу роль 

правових позицій та рішень Європейсько-
го суду з прав людини для становлення та 
розвитку в Україні такої важливої для демо-
кратії галузі права, як виборче право. Про-
те недостатня ознайомленість професійних 
суддів, адвокатів, юристів та інших фахівців, 
які працюють у цій сфері, зі змістом відпо-
відних рішень Суду призвела до того, що 
напрацьовані правові позиції стосовно ст. 3 
Першого протоколу досі не стали повноцін-
ною частиною національної доктрини ви-
борчого права [10, с. 171]. 

У контексті нашого дослідження роз-
глянемо детальніше правила у застосуванні 
норм Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод. При розгляді будь-
якої справи стосовно порушення «конвен-
ційних» прав суд зобов’язаний перевірити 
відповідність норм національного законо-
давства зазначеній Конвенції, застосувати її 
положення лише з урахуванням таких ви-
мог: 1) у разі невідповідності національно-
го законодавства положенням Конвенції;-
2) за наявності в національному законодав-
стві правових «прогалин» щодо прав лю-
дини та основних свобод, але які водночас 
визначені в Конвенції; 3) для кращого ро-
зуміння тих положень національного зако-
нодавства, до яких були внесені зміни або 
доповнення на підставі рішень Європей-
ського суду; 4) у разі використання в судо-
вій практиці України таких основних прин-
ципів Конвенції, як «верховенство права», 
«справедливість», «справедливий баланс», 
«справедлива сатисфакція» тощо [11, с. 393]. 

З метою використання й застосування у 
практиці юрисдикційних органів України 
Конвенція про захист прав людини і осно-
воположних свобод потребує тлумачення 
через рішення Європейського суду з прав 
людини. Тому розглянемо детальніше ма-
сив тих прав, що охоплюються захистом за-
значеної Конвенції. 
Як передбачено статтею 3 Протоколу-

№ 1 до Конвенції, Високі Договірні Сторо-
ни зобов’язуються проводити вільні вибори 
з розумною періодичністю шляхом таємно-
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го голосування в умовах, які забезпечують 
вільне вираження думки народу у вибо-
рі законодавчого органу [1] . Аналіз цього 
положення свідчить про доволі нетипове 
формулювання зазначеної норми, що може 
викликати неправильне розуміння її зміс-
ту. Як влучно відмітив суддя Федерального 
Конституційного Суду Німеччини К. Грас-
хоф, «положення статті 3 не вписуються в 
рамки інших правових гарантій, де йдеть-
ся про права людини» [12, с. 60] . Тож для 
приведення статті 3 Протоколу № 1 до Кон-
венції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод «у колію практичності» Єв-
ропейський суд з прав людини розтлумачив 
її у спосіб, що гарантує індивідуальні права 
осіб. У рішенні справи «Матьє-Моен і Клер-
фе проти Бельгії» (Case of Mathieu-Mohin 
and Clerfayt v. Belgium) зазначено, що стаття 
3 Протоколу № 1 до цієї Конвенції гарантує 
індивідуальні права, у тому числі право оби-
рати та бути обраним. Стосовно «нетипово-
го формулювання» положень статті 3 Прото-
колу № 1 до зазначеної Конвенції, Європей-
ський суд з прав людини визнав, що ця нор-
ма надає державам більших можливостей. 
У цій сфері від держав вимагається вжиття 
позитивних заходів, аніж просто утримання 
від втручання у відповідне право [13]. 

Отже, стаття 3 Протоколу № 1 до Конвен-
ції про захист прав людини і основоположних 
свобод гарантує індивідуальні права, у тому 
числі право обирати та бути обраним. Надалі 
Європейський суд з прав людини розвинув 
позицію щодо обсягу пасивного виборчого 
права, яке охоплюється захистом цієї норми. 
Так, у рішенні справи «Ковач проти Украї-
ни» (Case of Kovach v. Ukraine) зазначено, що 
стаття 3 Протоколу № 1 гарантує право бути 
обраним та «у разі обрання, обіймати мандат 
депутата парламенту» [9] . 
Таким чином, предмет справи може 

бути обумовлений порушенням права віль-
но обирати та бути обраним на виборах до 
Верховної Ради України, а у разі обрання – 
обіймати мандат народного депутата Укра-
їни упродовж встановленого Конституцією 
України строку повноважень.
Водночас, у практиці Європейського суду 

з прав людини сформувалась усталена пози-
ція щодо неможливості застосування статті 

3 Протоколу № 1 до Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод під 
час місцевих виборів, які у рішеннях цього 
Суду називаються «муніципальними». Зо-
крема, Європейський суд з прав людини 
не визнав за можливе поширення дії статті 
3 Протоколу № 1 до зазначеної Конвенції у 
зв’язку із виборами до муніципальних рад 
у Бельгії [14], окружних рад у Сполученому 
Королівстві [15], регіональних рад у Фран-
ції [16] , оскільки ці органи, на думку Суду, 
не можуть розглядатись як «законодавчі для 
цілей статті 3 Протоколу № 1 до Конвенції». 
Компетенція органів та посадових осіб місце-
вої влади в окремих країнах приймати під-
законні нормативно-правові акти має бути 
відмежована від повноважень законодавчого 
органу, на який вказує стаття 3 Протоколу 
№ 1 до Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод, навіть попри те, 
що законодавча влада може реалізовуватись 
не лише  національним парламентом. У рі-
шеннях справ «Черепков проти Росії» (Case 
of Cherepkov v. Russia) [17], «Саллерас Лліна-
рес проти Іспанії» (Case of Salleras Llinares v. 
Spain) [18], «Горіздра проти Молдови» (Case 
of Gorizdra v. Moldova) [19] Європейський суд 
з прав людини встановив, що муніципальні 
ради, окружні ради, регіональні асамблеї у 
відповідних державах є адміністративними 
органами, компетентними вирішувати пи-
тання організації та надання послуг місцево-
го значення. Їх повноваження передбачені 
законами або підзаконними актами, що не 
дає підстави вважати ці органи як «законо-
давчі» для цілей статті 3 Протоколу № 1 до 
Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод. 
Щодо виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів в Украї-
ні, вважаємо, що відносини у зв’язку із цими 
виборами не підпадають під захист статті 
3 Протоколу № 1 до Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод. 
Особливої уваги потребує питання про 

можливість застосування статті 3 Протоко-
лу № 1 до Конвенції стосовно виборів глави 
держави. При вирішенні справ «Башкаус-
кайте проти Литви» (Case of Baskauskaite v. 
Lithuania), «Паксас проти Литви» (Paksas v. 
Lithuania) Європейський суд з прав людини 
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не поширив зазначену норму стосовно ви-
борів президентів цих країн. Як зазначено 
у цих рішеннях, немає свідчення того, що 
повноваження президента можуть бути ви-
тлумачені як такі, що підпадають під визна-
чення «законодавчий орган» у сенсі статті 3 
Протоколу № 1 до Конвенції. Повноважен-
ня глави держави щодо видання указів, де-
кретів, розпоряджень, підписання чи права 
вето щодо законодавчих актів, прийнятих 
парламентом, мають бути відмежованими 
від здійснення власне «законодавчої влади» 
у сенсі статті 3 Протоколу № 1 до Конвенції 
про захист прав людини і основоположних 
свобод, що зазначено Європейським судом 
з прав людини у рішенні у справі «Гулі-
єв проти Азербайджану» (Case of Guliyev v. 
Azerbaijan) [20] . Враховуючи зазначені по-
зиції Європейського суду з прав людини, 
можна дійти висновку, що дія статті 3 Про-
токолу № 1 до Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод не поши-
рюється на відносини у зв’язку із виборами 
Президента України. 
Чітке врахування сфери юридичної дії 

статті 3 Протоколу № 1 до Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод 
у діяльності адміністративно-юрисдикцій-
них органів має важливе практичне значен-
ня. У разі застосування цього положення, 
обов’язковим є одночасне додержання ви-
мог інших конвенційних норм, зокрема ста-
тей 13, 17, 18, які вказують, відповідно, на 
«права та свободи, визнані в цій Конвенції», 
«положення цієї Конвенції» та «обмеження, 
дозволені згідно з цією Конвенцією» [1] .
У рішенні Європейського суду з прав 

людини у справі «Матьє-Моен і Клерфе про-
ти Бельгії» зазначено, що права, гарантовані 
статтею 3 Протоколу № 1 до Конвенції про 
захист прав людини і основоположних сво-
бод, «не є абсолютними». Певні обмеження 
є допустимими, а держави – члени Ради Єв-
ропи мають «дискреційні повноваження са-
мостійно визначати відповідні обмеження», 
є вільними у виборі мети для обґрунтування 
обмеження за умови, що «сумісність такої 
мети із принципом верховенства права та 
загальних завдань Конвенції доведена кон-
кретними обставинами справи». Водночас, 
такі обмеження не можуть знищити саму 

суть прав та позбавити права їхньої ефек-
тивності. Розвиваючи концепцію обмежень, 
Європейський суд з прав людини у рішенні 
у справі «Тенасе проти Молдови» (Case of 
Tanase v. Moldova) зазначив, що втручання 
у право становить порушення статті 3 Про-
токолу № 1 до Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, якщо 
не додержані три умови: обмеження права 
є правомірним, тобто здійснено на підставі 
національного права; відповідне обмеження 
права переслідує «легітимну мету»; застосо-
вані засоби обмеження є «пропорційними» 
меті, яка переслідується [21] . 
На думку вченого Галушка І.В. для під-

вищення рівня гарантій судового захисту 
виборчих прав громадян з урахуванням 
міжнародних стандартів необхідно ґрунтов-
но вивчати практику Європейського суду з 
прав людини, а також законодавчо закріпити 
обов’язок надання юридичної допомоги при 
підготовці заяв громадян до Європейського 
суду з прав людини за виборчими комісіями 
всіх рівнів та органами прокуратури, а також 
за Уповноваженим з прав людини [22, с.22]. 

Висновки
Україна – держава, яка інтегрується у 

європейський правовий простір, тому євро-
пейська система стандартів має ключове зна-
чення. Рішення Європейського суду з прав 
людини відіграють важливе значення при 
вирішенні виборчих спорів для адміністра-
тивних судів, виборчих комісій, а також для 
органів виконавчої влади. Доцільно підготу-
вати тематичну збірку рішень Європейсько-
го суду з прав людини з виборчих спорів для 
суддів та інших суб’єктів виборчого процесу.
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SUMMARY 
The article analyzes the legal framework of the 

European Court of Human Rights in resolving 
election disputes as an authoritative international 
judicial body established to consider applications 
from citizens of European countries that have 
ratifi ed the European Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms. The 
proceedings before the European Court of Human 
Rights are one of the stages in the resolution of 
confl icts concerning the protection of human and 
civil rights and freedoms in Ukraine, as one of 
the features of this Court’s decision is that it may 
be grounds for reviewing national court decisions. 
Ukraine, if they violated the rights of a citizen in 
resolving the confl ict, including the election dispute.

As can be seen from the case law of the 
European Court of Human Rights, there have been 
no complaints against Ukraine regarding violations 
of suffrage since the last election campaigns, which 
may indicate the creation of a suffi ciently effective 
national system for dealing with complaints 
and disputes in the election process. To date, the 
European Court of Human Rights has considered 
three complaints against Ukraine concerning Art. 3 
of the First Protocol to the Convention, two of which 
were upheld and the third was rejected by the Court.

First Protocol of the European Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms (Article 3) stipulates that the parties 
undertake to hold free elections at reasonable 
intervals by secret ballot in conditions that would 
ensure the free expression of the will of the people in 
the election of the legislature. A study of the case law 
of the European Court of Human Rights has shown 
that Article 3 of First Protocol to the Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms cannot be applied in local and presidential 
elections.

It was stated that the decisions of the European 
Court of Human Rights are important in resolving 
election cases for administrative courts, election 
commissions, as well as for executive bodies. That is 
why it is expedient to prepare a thematic collection of 
decisions of the European Court of Human Rights 
on election disputes for judges and other subjects of 
the election process. 

Key words: elections, electoral process, election 
disputes, European Court of Human Rights, 
European election standards.

АНОТАЦІЯ 
У статті аналізуються правові засади діяль-

ності Європейського суду з прав людини щодо вирі-
шення виборчих спорів як авторитетного міжна-
родного судового органу, який створено для розгляду 
заяв громадян європейських країн, що ратифікува-
ли Європейську конвенцію про захист прав людини 
і основоположних свобод. Розгляд справи Європей-
ським судом з прав людини є однією із стадій про-
вадження у розв’язанні конфліктів, що стосують-
ся захисту прав та свобод людини і громадянина 
в Україні, оскільки однією з властивостей рішення 
цього Суду є те, що воно може бути підставою для 
перегляду рішень національних судів України, якщо 
вони допустили порушення прав громадянина при 
розв’язанні конфлікту, у тому числі й виборчого 
спору. 

Як вбачається із судової практики, розгляну-
тих Європейським судом з прав людини звернень 
проти України щодо порушення виборчих прав піс-
ля останніх виборчих кампаній не було, що може, 
свідчити про створення достатньо ефективної на-
ціональної системи розгляду скарг і спорів у вибор-
чому процесі. Станом на сьогодні  Європейським 
судом з прав людини розглянуто три скарги проти 
України, які стосуються ст. 3 Першого протоколу 
до Конвенції, дві з яких були задоволені, а у задово-
ленні третьої Суд відмовив. 

Протоколом № 1 Європейської конвенцію про 
захист прав людини і основоположних свобод (ст. 3) 
передбачено, що сторони зобов’язуються проводити 
з розумною періодичністю вільні вибори шляхом 
таємного голосування в таких умовах, які забезпе-
чували б вільне волевиявлення народу при обранні 
органів законодавчої влади. Дослідження судової 
практики, розглянутих Європейським судом з прав 
людини звернень показало неможливість застосу-
вання статті 3 Протоколу № 1 до Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод під 
час місцевих виборів та виборів глави держави. 

Констатовано, що рішення Європейського Суду 
з прав людини мають важливе значення при вирі-
шенні виборчих справ для адміністративних судів, 
виборчих комісій, а також для органів виконавчої 
влади. Саме тому доцільно підготувати тематич-
ну збірку рішень Європейського Суду з прав людини 
з виборчих спорів для суддів та інших суб’єктів ви-
борчого процесу.

Ключові слова: вибори, виборчий процес, вибор-
чі спори, Європейський суд з прав людини, європей-
ські стандарти виборів.
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ÑÓÁ’ªÊÒÈ, ßÊ² ÇÄ²ÉÑÍÞÞÒÜ ÐÅÀÃÓÂÀÍÍß Ó 
ÑÔÅÐ² ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß ÒÀ ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÄÎÌÀØÍÜÎÌÓ 

ÍÀÑÈËÜÑÒÂÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

В статье обоснована актуальность про-
блемы определения субъектов администра-
тивно-правового реагирования на совершение 
домашнего насилия и посвящена  вопросу опре-
деления и перечня субъектов, осуществляющих 
мероприятия в сфере предотвращения и про-
тиводействия домашнему насилию в Украине. 
Исследованы результаты научных поисков в 
направлении определения понятия субъектов 
административного права и административ-
ных правоотношений, на основании чего сфор-
мулировано понятие «субъектов, осуществля-
ющих мероприятия в сфере предотвращения 
и противодействия домашнему насилию».
Ключевые слова: предотвращение и про-

тиводействие домашнему насилию, специаль-
но уполномоченные органы, мероприятия в 
сфере предотвращения и противодействия до-
машнему насилию.

 ÁÀÊÀ¯Ì Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà - ñóääÿ Çîëî÷³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Ëüâ³âñüêî¿ 
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дусім на загальногуманістичних принципах 
та зважаючи на відповідальність держав 
перед своїми громадянами, все активніше 
приділяється увага боротьбі міжнародного 
співтовариства із усіма проявами насилля. 
Домашнє насильство є об’єктивним «інди-
катором» негативних тенденцій у суспіль-
стві. Своєчасне реагування на повідомлен-
ня про домашнє насильство, безсумнівно, 
сприятиме провадженню превентивних 
заходів, направлених на усунення, виклю-
чення і знищення детермінант таких не-
правомірних дій.

Стан дослідження проблеми
Різноманітні проблеми суб’єктів ад-

міністративного права в цілому, а також 
окремі їх аспекти стосовно забезпечення 
протидії домашньому насильству були до-
сліджені в наукових працях таких відо-
мих учених у галузі правознавства та дер-
жавного управління, як В. Б. Авер’янов, 
О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, Ю. А. Ве-
дєрніков, І. П. Голосніченко, О. О. Ду-
доров, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпа-
ков, О. В. Кузьменко, К. Б. Левченко, 
М. Н. Марченко, М. І. Матузов, Т. О. Ма-
целик, О. І. Остапенко, М. Ф. Стахурський, 
С. Г. Стеценко, О. О. Уварова, М. І. Хав-
ронюк, Г. О. Христова, Ю. С. Шемшучен-
ко, В. К. Шкарупа та інші.
Аналіз наукових праць у сфері права дає 

підстави констатувати про відсутність су-
часних наукових розвідок, направлених на 
дослідження поняття та переліку суб’єктів, 

Постановка проблеми
Теоретико-методологічний аналіз про-

блеми визначення суб’єктів адміністра-
тивно-правового реагування на вчинення 
домашнього насильства дає підстави для 
віднесення до головних її напрямів дослі-
дження питання формулювання основних 
підходів до формування їх переліку, визна-
чення місця в системі протидії домашньому 
насильству та окреслення кола повнова-
жень. Вивчення означеної проблеми буде 
актуальним й у теоретично-науковому, і 
законодавчо-нормативному аспектах. Сьо-
годні світовою спільнотою, базуючись пере-
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що діють у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству в Україні. 

Метою статті є дослідити нормативно-
правове регулювання й повноваження упо-
вноважених органів та суб’єктів України у 
сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству та узагальнити результати тео-
ретичних досліджень у частині визначення 
суб’єктів адміністративного права.

Виклад основного матеріалу
Загальноприйнятою є точка зору, від-

повідно до якої злочинність є явищем, при-
таманним будь-якому суспільству. Такий 
підхід зумовив розроблення наукових кон-
цепцій запобігання й протидії злочинності 
загалом і окремим її видам зокрема, а також 
формулювання на цій підставі криміноло-
гічної політики в цій сфері, а саме: запобі-
гання та протидія домашньому насильству 
в Україні.
Закон України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» (далі 
– Закон) декларує, що державна політика 
у напрямі запобігання та протидії домаш-
ньому насиллю направлена на забезпечен-
ня комплексного інтегрованого підходу до 
здолання домашнього насилля, забезпе-
чення всебічної належної допомоги особам, 
постраждалим від такого насилля та укрі-
плення ненасильницької моделі поведінки 
у приватних відносинах.
Основні напрями упровадження полі-

тики держави у напрямку запобігання та 
протидії домашньому насиллю – це запобі-
гання домашньому насиллю; результативне 
реагування на випадки сімейного насилля 
шляхом впровадження механізму взаємодії 
суб’єктів, реалізуючих заходи із запобіган-
ня та протидії домашньому насиллю; допо-
мога та захист постраждалих осіб, гаран-
тування відшкодування шкоди, завданої 
таким насиллям; ефективне розслідування 
випадків домашнього насильства, притяг-
нення кривдників до закріпленого законом 
виду юридичної відповідальності і коригу-
вання їх поведінки [1].
Говорячи про кримінологічну політику 

у сфері запобігання та протидії злочинності 
взагалі варто зазначити, що вона ніколи не 

має на меті ліквідувати злочинність як яви-
ще в житті суспільства, а навпаки, ставить 
реальні завдання щодо зниження її рівня, 
встановлення за нею соціального контролю 
для того, щоб злочинність не стала реаль-
ною загрозою для держави й окремих гро-
мадян. І таку політику визначають суб’єкти 
протидії злочинності. 
О. Литвинов та Є. Гладкова відзнача-

ють, що суб’єкт протидії злочинності – це 
корпоративне утворення, організація га-
лузевого масштабу. Таке визначення кор-
порації може бути застосовано до окремо-
го суб’єкта в тому плані, що вони самі є 
об’єднанням первинних ділових організа-
цій: департаментів, управлінь, служб і без-
лічі допоміжних підрозділів. Правоохорон-
ні корпорації не лише розвивають унікаль-
ні напрями протидії злочинності, а й вихо-
дять у цій діяльності далеко за межі своїх 
функцій, розвиваючи власну мережеву 
структуру із гнучкими лінійними зв’язками 
[14, с. 94]. Існує і точка зору, згідно з якою 
система суб’єктів протидії злочинності є 
складною соціальною організацією, що 
об’єднує безліч різноманітних складових. У 
свою чергу, групи однорідних органів, що 
входять до неї, утворюють відносно само-
стійні організаційні формування, які функ-
ціонують на основі тотожних закономірнос-
тей. Кожен із суб’єктів має складну струк-
туру, у свою чергу, утворюючи ієрархічно 
організовану систему зі своїми елементами. 
На рівні побудови суспільної формації су-
купність суб’єктів протидії злочинності як 
автономний елемент входить у структуру 
організаційного компоненту протидії зло-
чинності та її механізму [15]. 
Наведені нами визначення суб’єктів 

протидії злочинності дозволяють зробити 
висновок, що за своєю суттю ці визначення 
є подібними, оскільки відзначають структу-
ру цих органів, напрями та межі їх повно-
важень. 
У протидії злочинності беруть участь 

представницькі органи, органи виконав-
чої влади, судові органи; весь комплекс 
підприємств, установ і організацій, що 
функціонують у різних сферах соціальної 
життєдіяльності; громадські об’єднання та 
окремі громадяни. Але діяльність переваж-
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ної частини таких органів здійснюється у 
процесі розв’язання інших завдань. Лише 
невелика частина цих суб’єктів, які реалі-
зують спеціальні цілі й обов’язки із впливу 
на ті або інші криміногенні чинники, здій-
снюють відповідне інформаційне, методич-
не, ресурсне, кадрове забезпечення, а їхня 
діяльність є спеціально обумовленою. Не 
винятком є і Національна поліція Украї-
ни, яка є центральним органом виконавчої 
влади, який служить суспільству шляхом 
забезпечення охорони прав і свобод люди-
ни, протидії злочинності, підтримання пу-
блічної безпеки і порядку [16].
З метою реалізації наведених напря-

мів політики держави щодо запобігання та 
протидії домашньому насиллю в Україні 
створена система суб’єктів, що здійснюють 
заходи у сфері запобігання та протидії до-
машньому насильству.
Пріоритетною ознакою системи зазна-

чених суб’єктів є наявність їх значної кіль-
кості, а також їх відмінність за характером, 
формами та методами діяльності та повно-
важеннями. 
Домашнє насилля є глобальною, комп-

лексною, масштабною проблемою, вирі-
шенням якої повинні займатися як органи 
державної влади, так і громадянське сус-
пільство. Незважаючи на дослідження цієї 
проблеми різними фахівцями, вона досі за-
лишається невирішеною. 
Досліджуючи статус суб’єктів у сфері 

запобігання та протидії домашньому на-
силлю, доцільним є визначення поняття 
статусу. 
Філософським енциклопедичним слов-

ником визначено статус як «соціальний, 
співвідносний стан (позицію) індивідуума 
або групи у соціальній системі, що визнача-
ється низкою ознак, специфічних для цієї 
системи (економічних, професійних, етніч-
них та інших)» [2, с. 626]. 
Існує доволі багато різних наукових ду-

мок щодо визначення правового статусу 
органу державного управління. О. Якимов 
визначає як складові правового статусу ор-
гану державної влади як: цільовий блок; 
компетенцію; організаційний блок елемен-
тів; відповідальність [3, с. 106]. Зокрема, до 

цільового блоку автором включені такі ка-
тегорії, як «мета», «завдання» та «функції». 
Д. Бахрах в адміністративно-правово-

му статусі колективних суб’єктів виділяє 3 
основні блоки: цільовий, структурно-орга-
нізаційний та компетенційний [4, с. 26-27].
Найбільш поширене визначення по-

няття суб’єкта адміністративного права, 
запропоноване В. Авер’яновим, як учас-
ника суспільних відносин, що наведе-
ний суб’єктивними правами та виконує 
суб’єктивні обов’язки, установлені адміні-
стративно-правовими нормами [5, с. 214-
215].
В. Колпаковим акцентується у понятті 

суб’єктів адміністративного права увага на 
їхній здатності з виконання покладених 
обов’язків та реалізації наданих прав у сфе-
рі публічного адміністрування [6, с. 73].
Т. Коломоєць відносить до суб’єктів ад-

міністративного права і юридичних, і фі-
зичних осіб, називаючи їх основними озна-
ками наявність прав та обов’язків у сфері 
державного управління і здатність до реалі-
зації прав та виконання обов’язків [7, с. 78].
І. Голосніченком, М. Стахурським та-

Н. Золотарьовою звернено увагу на на-
явності суб’єктивних прав і обов’язків 
суб’єктів адміністративного права, визна-
чаючи їх як учасників адміністративних 
правових відносин, тобто ототожнюючи їх 
[8, с. 12]. Тотожними поняття «суб’єкт адмі-
ністративного права» та «суб’єкт адміністра-
тивних правових відносин» припускають 
М. Матузов [9, с. 288] та М. Марченко, котрі 
звертають увагу на поширеності викорис-
тання цих понять як синонімів [10, с. 263].
Водночас великою кількістю учених-ад-

міністративістів обстоюються позиції дифе-
ренціювання понять «суб’єкт адміністра-
тивного права» та «суб’єкт адміністратив-
них правових відносин».
Зокрема, В. Авер’яновим переконли-

во обґрунтовується значно вужче коло 
суб’єктів адміністративних правових від-
носин, які беруть участь у цих відносинах, 
аніж суб’єктів адміністративного права, що 
можуть виступати як реальними учасника-
ми даних відносин, так і винятково потен-
ційними претендентами на таку участь [5, 
с. 95]. 
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Аналогічну позицію обстоюють В. Шка-
рупа та Ю. Вєдєрніков, підкреслюючи, що 
суб’єкти адміністративного права можуть 
стати суб’єктом адміністративних правових 
відносин тільки за наявності адміністратив-
но-правових норм, що передбачають права 
та обов’язки цього суб’єкта, його адміні-
стративну правоздатність та дієздатність, 
а також наявність підстав для виникнення, 
зміни і припинення правових відносин [11, 
с. 40-41]. До того ж практично всіма учасни-
ками дискусії висловлено одностайну точку 
зору стосовно віднесення до суб’єктів адмі-
ністративного права як юридичних, так і 
фізичних осіб, наділених державою права-
ми і обов’язками у сфері публічного адмі-
ністрування та місцевого самоврядування. 
Повністю погоджуючись із М. Легень-

кою, вважаємо доцільним враховувати як 
актуальні обидва аналізовані підходи, так 
як певна частина суб’єктів адміністратив-
но-правового реагування на факти домаш-
нього насилля, тобто органи державної 
влади, які наділені повноваженнями у за-
даній сфері, одночасно є й суб’єктами адмі-
ністративного права та адміністративних 
правових відносин, а деяка частина, будучи 
наділеною, так би мовити, потенційними 
правами, можуть вступати у правові відно-
сини тільки за певних умов [13, с. 155].
У багатьох дефініціях визначається пе-

релік суб’єктів адміністративного права. 
Зокрема, В. Колпаков, даючи визначення 
поняттю суб’єктів адміністративного пра-
ва, до них відносить органи державної ви-
конавчої влади та їх структурні підрозділи, 
громадські організації, адміністрації під-
приємств, установ, організацій, виконавчі 
підрозділи органів місцевого самовряду-
вання, громадян, осіб без громадянства та 
іноземних громадян [12, с. 100].
З огляду на проблематику нашого на-

укового дослідження, цінною вважаємо на-
укову позицію В. Авер’янова, котрий звер-
тає увагу на широке коло учасників суспіль-
них відносин, наділених адміністративним 
правом правосуб’єктністю, внаслідок чого 
приходить до висновку стосовно значно 
ширшого переліку суб’єктів адміністратив-
ного права. До таких суб’єктів науковцем 
віднесені громадяни, іноземці, особи без 

громадянства, державні органи (насампе-
ред органи виконавчої влади, а також вну-
трішні підрозділи їх апарату), органи гро-
мадських організацій, адміністрації підпри-
ємств, установ, організацій, а також органи 
місцевого самоврядування [13, с. 190].
У відповідності до поданої класифікації 

спеціально уповноваженими органами у 
сфері запобігання та протидії домашньому 
насиллю є:

– центральний орган виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної по-
літики у сфері запобігання та протидії до-
машньому насильству;

– центральний орган виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері за-
побігання та протидії домашньому насиль-
ству;

– Рада міністрів Автономної Республі-
ки Крим, місцеві державні адміністрації, у 
тому числі їхні структурні підрозділи, до 
повноважень яких належить здійснення 
заходів у сфері запобігання та протидії до-
машньому насильству;

– сільські, селищні, міські, районні у міс-
тах (у разі їх створення) ради, їх виконав-
чі органи, до повноважень яких належить 
здійснення заходів у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству [14, с. 
137].
На підставі вищенаведеного, законодав-

чо закріплена система суб’єктів, що діють 
у напрямі запобігання та протидії домаш-
ньому насиллю. Разом із тим дане питання 
ще неналежно досліджене у правовій на-
уці. Немає дефініції зазначеного поняття, 
не напрацьовані теоретико-наукові заса-
ди її формулювання, а також є невизначе-
ними підходи до систематизації вказаних 
суб’єктів. 
М. Легенька подає авторське визна-

чення поняттю суб’єктів адміністративно-
правового реагування на вчинення домаш-
нього насильства. На думку дослідниці, це 
«наділені відповідними повноваженнями 
державні органи, органи виконавчої влади 
і місцевого самоврядування та їх структур-
ні підрозділи, об’єднання громадян, під-
приємства, установи та організації, а також 
фізичні особи – громадяни України, інозем-
ці та особи без громадянства, які наділені 
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відповідною правосуб’єктністю та вступа-
ють в адміністративно-правові відносини 
у зв’язку з вчиненням такого насильства і 
спрямовані на його припинення, недопу-
щення в подальшому та покарання крив-
дника».
У нашому дослідженні звертаємо увагу 

на систему суб’єктів, що здійснюють заходи 
у сфері запобігання та протидії домашньо-
му насильству. 
Вважаємо, що суб’єктами, які здійсню-

ють заходи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству, є наділені перед-
баченими законодавством повноважен-
нями органи публічної адміністрації та 
місцевого самоврядування, їх структурні 
підрозділи, об’єднання громадян, підпри-
ємства, установи, організації незалежно 
від форм власності, а також фізичні осо-
би – громадяни України, іноземці та осо-
би без громадянства, що наділені відпо-
відною правосуб’єктністю та вступають в 
адміністративно-правові відносини у сфері 
запобігання та протидії домашньому на-
сильству і спрямовані на його запобігання, 
припинення та притягнення кривдників 
до юридичної відповідальності.

Висновки
Відтак, можна зробити висновок, що у 

Законі визначено систему суб’єктів, що ді-
ють у сфері запобігання та протидії домаш-
ньому насильству. Дослідивши перелік цих 
суб’єктів, було встановлено, що сюди відно-
сяться наділені передбаченими законодав-
ством повноваженнями органи публічної 
адміністрації та місцевого самоврядування, 
їх структурні підрозділи, об’єднання гро-
мадян, підприємства, установи, організації 
незалежно від форм власності, а також фі-
зичні особи – громадяни України, іноземці 
та особи без громадянства, які наділені від-
повідною правосуб’єктністю та вступають в 
адміністративно-правові відносини у сфері 
запобігання та протидії домашньому на-
сильству і спрямовані на його запобігання, 
припинення та притягнення кривдника до 
юридичної відповідальності.
Вдосконалення нормативно-правових 

актів та нормативної бази підвищить ефек-
тивність заходів із протидії цьому соціаль-

ному негативному явищу та дозволить, на 
нашу думку, більш ефективно протидіяти 
домашньому насильству в українському 
суспільстві.
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SUMMARY 
The international community is increasingly paying 

attention to the international community`s fi ght against 
all forms of violence today. Domestic violence is still 
a widespread «curse» to be fought without litigation. 
Responding promptly to reports of domestic violence will 
undoubtedly contribute to preventative measures aimed at 
eliminating, destroying and eradicating the determinants 
of such misconduct.

The purpose of the article is to substantiate the 
problem of defi ning the notion of subjects taking measures 
to prevent and combat domestic violence, based on the 
analysis of the legislation that regulates public relations in 
the fi eld of combating domestic violence.

The Law of Ukraine «On Prevention and 
Countering Domestic Violence» declares that the state 
policy in the fi eld of prevention and counteraction to 
domestic violence is aimed at providing a comprehensive 
integrated approach to overcoming domestic violence, 
providing comprehensive appropriate assistance to the 
victims of such violence and strengthening the nonviolent 
violence model relations.

A system of actors is taking place to take measures in 
the fi eld of preventing and combating domestic violence, 
in order to implement the aforementioned directions of 
the state policy on preventing and combating domestic 
violence in Ukraine.

A priority feature of the system of these entities is 
the presence of a large number of them, as well as their 
differences in nature, forms and methods of activity and 
powers.

The legislator refers to the subjects who take measures 
in the fi eld of prevention and combating domestic violence:

1) specially authorized bodies in the fi eld of preventing 
and combating domestic violence;

2) other bodies and institutions responsible for 
the implementation of measures to prevent and combat 
domestic violence;

3) general and specialized victim support services;
4) citizens of Ukraine, foreigners and stateless 

persons who are legally on the territory of Ukraine.
We believe that actors, who take measures in the 

fi eld of preventing and combating domestic violence, 
are empowered by law with the powers of public 
administration and local self-government, their structural 
subdivisions, associations of citizens, enterprises, 
institutions, organizations regardless of ownership, and 
also individuals – citizens of Ukraine, foreigners and 
stateless persons, who are endowed with the relevant 
legal personality and enter into administrative and legal 
relations in the fi eld of prevention and counteraction 
violence, and aimed at preventing, terminating and 
prosecuting the perpetrators.

Key words: prevention and counteraction to domestic 
violence, specially authorized bodies, measures of 
prevention and counteraction to domestic violence.

АНОТАЦІЯ 
В статті обґрунтована актуальність 

проблеми визначення суб’єктів адміністра-
тивно-правового реагування на вчинення до-
машнього насильства та присвячена щодо 
питання визначення та переліку суб’єктів, 
що здійснюють заходи у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству в Україні. 
Досліджені результати наукових пошуків у 
напрямку визначення поняття суб’єктів ад-
міністративного права і адміністративних 
правовідносин, на підставі чого сформульова-
но поняття «суб’єктів, що здійснюють заходи 
у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству». 
Ключові слова: запобігання та протидія 

домашньому насильству, спеціально уповно-
важені органи, заходи у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству.
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Статтю присвячено аналізу відомчого 
контролю з боку керівника органу досудового 
розслідування. На підставі аналізу положень 
КПК України встановлено, що вплив на проце-
суальну самостійність слідчого з боку керівника 
органу досудового розслідування проявляються 
у випадках: 1) доступу до матеріалів досудового 
розслідування; 2) проведення слідчих (розшу-
кових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій 
слідчим за вказівкою керівника органу досудо-
вого розслідування; 3) відсторонювати слідчого 
від проведення досудового розслідування 
за наявності підстав, передбачених КПК 
України, для його відводу або у разі неефектив-
ного досудового розслідування;4) погодження 
керівником органу досудового розслідування 
проведення слідчих (розшукових) дій та продо-
вження строку їх проведення. Констатовано, 
що окремі повноваження керівника слідчого 
підрозділу подібні до повноважень прокурора, 
який також може прийняти рішення про 
проведення аналогічних слідчих (розшуко-
вих) дій. При цьому в законі жодної правової 
підстави для їх розмежування не вказано, що 
не дозволяє слідчому при проведенні досудового 
розслідування прийняти єдине правильне про-
цесуальне рішення.
Ключові слова: слідчий, керівник органу 

досудового розслідування, слідчі (розшукові) дії, 
відомчий контроль.
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Постановка питання
Реформа кримінальної юстиції в Україні 

не залишила поза увагою і систему органів 
досудового розслідування, складовою час-

тиною якої є слідчий і керівник органу до-
судового розслідування. Питання співвід-
ношення повноважень керівника органу 
досудового розслідування з процесуальною 
самостійністю слідчого завжди викликали 
гостру дискусію,але й досі не визначено, 
якою має бути компетенція керівника орга-
ну досудового розслідування, щоб забезпе-
чити ефективність досудового розслідуван-
ня, не звужуючи процесуальної самостій-
ності слідчого. З прийняттям у 2012 році 
чинного КПК України питань не поменша-
ло, а навпаки, вони стали більш актуальни-
ми. На відміну від слідчого та прокурора, 
які законом наділені процесуальною само-
стійністю, керівника органу досудового роз-
слідування таким не забезпечений. Разом із 
тим, на рівні з прокурором та слідчим суд-
дею, він має право в порядку, визначеному 
законом, втручатись у діяльність слідчого, 
обмежуючи при цьому його процесуальну 
самостійність. У цьому разі, задля забез-
печення винесення судом законного, об-
ґрунтованого та справедливого вироку, за-
конодавець передбачив відомчий контроль 
за процесуальною діяльністю слідчого. На-
томість, неприпустимою прогалиною КПК 
України є нечітко визначений процесуаль-
ний статус керівника органу досудового 
розслідування. Така констатація зумовлена 
тим, що цьому особливому виду державно-
правової діяльності притаманні лише чіт-
кі спеціально-дозвільні способи правового 
регулювання, без яких цей вид діяльності 
функціонувати не може.
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Стан науково дослідження
Окремі питання співвідношення по-

вноважень керівника слідчого підрозділу 
з процесуальною самостійністю слідчого 
розглядались у роботах О. М. Бандурки, 
Ю. В. Бауліна, Л. В. Головка, Ю. М. Гро-
шевого, В. Г. Дрозд, О.Зайцев, В. С. Зеле-
нецького, Г. Р.Колесніка, Л. М. Лобойка, 
О. С. Нестеренка, Р. Ю.Савонюка, В. М. Са-
кала, С. А. Шейфера, В. М. Юрчишина та ін. 
З огляду на те, що більшість наукових до-
сліджень зазначених учених відображали 
проблеми процесуальної взаємодії слідчого 
з керівником органу досудового розсліду-
вання, співвідношення повноважень ке-
рівника органу досудового розслідування з 
процесуальною самостійністю слідчого по-
требує окремого наукового пошуку.

Виклад основного матеріалу
Головним елементом правового статусу 

керівника органу досудового розслідуван-
ня є його права і обов’язки, які визнача-
ють межі можливої поведінки. Умовно ці 
повноваження поділяються на: 1) органі-
заційні – регламентуються підзаконними 
відомчими нормативно-правовими актами 
(Міністерства внутрішніх справ України 
або Національної поліції); 2) процесуальні 
– закріплені в КПК України. 

Професійна діяльність слідчого постійно 
перебуває в службовій і процесуальній за-
лежності, в тому числі з боку керівника ор-
гану досудового розслідування. Службова 
залежність, як вважає О. М. Скрябін, – це 
підпорядкованість слідчого керівнику ор-
гану досудового розслідування, який під 
час здійснення слідчим своєї діяльності 
безпосередньо вказує її напрямок шля-
хом надання письмових доручень, що є 
обов’язковими для виконання. Проте слід-
чий у своїй діяльності не лише підпоряд-
кований керівнику органу досудового роз-
слідування, а й керівнику територіального 
підрозділу [1, с. 255]. 
Процесуальні повноваження, визначені 

у ч. 2 ст. 39 КПК України, є складовою пра-
вового статусу будь-якого керівника органу 
досудового розслідування, незалежно від 
його приналежності до того чи іншого пра-
воохоронного органу чи займаної посади 

та, на відміну від наглядових процесуаль-
них повноважень прокурора, мають чітко 
визначений відомчий контрольно-процесу-
альний характер [2, с. 133]. 
Відповідно до приписів чинного КПК 

України,керівник органу досудового розслі-
дування є учасником процесу зі сторони об-
винувачення, а отже й на нього покладено 
здійснення функції обвинувачення. Проте, 
серед науковців і практиків є різні позиції 
щодо змісту та обсягу його процесуальних 
функцій. Так, наприклад, досліджуючи ста-
тус слідчого як суб’єкта кримінально-про-
цесуального доказування за КПК України 
1960 р., Р. Ю. Савонюк вказав, що процесу-
альна діяльність начальника слідчого відді-
лу характеризується функцією, що допома-
гає визначити напрям діяльності слідчого 
в конкретній справі [3, c. 13]. На думку-
Х. С. Таджієва, керівник слідчого підроз-
ділу повинен контролювати кримінальну 
процесуальну діяльність в очолюваному 
ним підрозділі, тобто, використовуючи пе-
редбачені кримінальним процесуальним 
законом форми й методи, керувати роз-
слідуванням в окремих справах, забезпе-
чувати його якість, повноту, усебічність та 
об’єктивність [4, c. 71].
Проведений порівняльний аналіз поло-

жень чинного та попереднього КПК Укра-
їни щодо регламентації повноважень ке-
рівника слідчого підрозділу дозволив дійти 
висновку, що відбулось зміщення акцентів 
у його діяльності з процесуального конт-
ролю над діями слідчого на організацію 
ним досудового розслідування. За визна-
ченням В. М. Плішкіна, організаторська 
функція начальника слідчого підрозділу ре-
алізується шляхом створення конкретних 
соціальних систем, а саме: формування їх 
функціональної та організаційної структур; 
обґрунтування штатної чисельності; підбо-
ру та розстановки кадрів; інформаційного, 
матеріально-технічного та фінансового за-
безпечення; установлення між її елемента-
ми стійкого взаємозв’язку, що гарантує на-
дійну взаємодію тощо [5, с. 280].
Питання співвідношення повноважень 

керівника органу досудового розслідуван-
ня з процесуальною самостійністю слідчого 
стали предметом обговорення з початку іс-
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нування слідства як окремої служби – спо-
чатку в міліції, а згодом і в Національній 
поліції. Так, у відповідності до положень 
ст. 39 КПК України керівник органу досу-
дового розслідування здійснює діяльність 
щодо організації досудового розслідуван-
ня та наділений такими повноваженнями, 
як: 1) визначати слідчого (слідчих), який 
здійснюватиме досудове розслідування, а 
у випадках здійснення досудового розслі-
дування слідчою групою – визначати стар-
шого слідчої групи, який керуватиме діями 
інших слідчих; 2) відсторонювати слідчого 
від проведення досудового розслідування 
вмотивованою постановою за ініціативою 
прокурора або з власної ініціативи з наступ-
ним повідомленням прокурора та призна-
чати іншого слідчого за наявності підстав, 
передбачених КПК України, для його від-
воду або у разі неефективного досудового 
розслідування; 3) ознайомлюватися з мате-
ріалами досудового розслідування, давати 
слідчому письмові вказівки, які не можуть 
суперечити рішенням та вказівкам проку-
рора; 4) вживати заходів щодо усунення 
порушень вимог законодавства у випадку 
їх допущення слідчим; 5) погоджувати про-
ведення слідчих (розшукових) дій та про-
довжувати строк їх проведення у випадках, 
передбачених КПК України; 6) здійснюва-
ти досудове розслідування, користуючись 
при цьому повноваженнями слідчого;-
7) здійснювати інші повноваження, перед-
бачені КПК України. Загальна сукупність 
повноважень прокурора – керівника про-
куратури, прокурора – процесуального 
керівника та керівника органу досудового 
розслідування, спрямованих на організа-
цію досудового розслідування в певній мірі 
спрямовані на обмеження процесуальної 
діяльності та самостійності слідчого, що 
відображається в правах зазначених учас-
ників надавати слідчому письмові вказівки 
та погоджувати проведення слідчих (роз-
шукових) дій і продовжувати строк їх про-
ведення[6].
З моменту набуття у 2012 р. чинності 

КПК України відбулось звуження не тільки 
процесуальної самостійності слідчого, а й 
повноваження керівника органу досудово-
го розслідування щодо контролю за діяль-

ністю слідчого. Так, наприклад, відсторо-
нювати слідчого від проведення досудового 
розслідування керівник слідчого підрозді-
лу уповноважений лише за вмотивованою 
постановою за ініціативою прокурора або з 
власної ініціативи з наступним повідомлен-
ням прокурора та призначати іншого слід-
чого за наявності підстав, передбачених 
КПК України, для його відводу або у разі 
неефективного досудового розслідування.
Свого часу керівник Головного слідчо-

го управління В. М. Сакал припустив, що 
визначення повноважень керівника орга-
ну досудового розслідування є особливо 
важливим моментом, оскільки недостатня 
правова регламентація службової діяль-
ності зазначеного учасника кримінального 
процесу, необхідність щоденного вирішен-
ня ним практичних завдань, неоднознач-
не тлумачення положень КПК України 
можуть призвести до занадто активного 
втручання керівника в процес досудового 
розслідування та діяльність слідчого, або 
навпаки, – до його бездіяльності, що в будь-
якому разі позначиться на результатах та 
якості роботи слідчого підрозділу [7]. 
Як цілком слушно відзначає О. Зайцев, 

керівник органу досудового розслідування 
має неабиякі важелі впливу на діяльність 
слідчого також і за допомогою адміністра-
тивного впливу. Адже до його компетенції 
входить призначення питання премій, роз-
міру зарплати, присвоєння звання та про-
сування по службі, звільнення з роботи [8, 
с. 133]. Разом із тим законодавець нічого не 
сказав про відповідальність керівника ор-
гану досудового розслідування, який відпо-
відно до своїх повноважень вправі змусити 
слідчого виконувати його вказівки шляхом 
застосування дисциплінарної відповідаль-
ності та адміністративного впливу. Вва-
жаємо слушною позицію Б. В. Романюка 
щодо не зовсім коректного розподілення 
повноважень між прокурором та керівни-
ком слідчого підрозділу. Як у прокурора, 
так і у керівника слідчого підрозділу в на-
явності реальні права на керівництво слід-
чим і розслідуванням загалом, а у слідчого 
– тільки обов’язки і передбачена законом 
відповідальність [9]. З цього питання у те-
орії управління зазначають, що відсутність 
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диференціації між управляючою та керова-
ною системами може призвести до підміни 
виконавців управлінцями [10, с. 21].
Аналіз положень ч. 2 ст. 39 та ч. 2 ст. 40 

КПК України дозволяють стверджувати, 
що вплив відомчого контролю з боку керів-
ника органу досудового розслідування на 
процесуальну самостійність слідчого про-
являються у випадках: 1) доступу до мате-
ріалів досудового розслідування; 2) прове-
дення слідчих (розшукових) дій, негласних 
слідчих (розшукових) дій слідчим за вказів-
кою керівника органу досудового розсліду-
вання; 3) відсторонювати слідчого від про-
ведення досудового розслідування за наяв-
ності підстав, передбачених КПК України, 
для його відводу або у разі неефективного 
досудового розслідування;4) погодження 
керівником органу досудового розслідуван-
ня проведення слідчих (розшукових) дій та 
продовження строку їх проведення.
У цій статті ми більш детально розгля-

немо останнє повноваження керівника 
органу досудового розслідування та його 
вплив на процесуальну самостійність слід-
чого.
Згідно з КПК України, керівник органу 

досудового розслідування не здійснює про-
цесуальної дії, не приймає процесуальні 
рішення у кримінальному провадженні, у 
якому слідчий проводить досудове розслі-
дування. І така ситуація є цілком логічною 
та виправданою, адже керівник органу до-
судового розслідування не бере особистої 
участі в розслідуванні, а лише виконує відо-
мчу організаційно-управлінську функцію. З 
огляду на це, керівник органу досудового 
розслідування позбавлений повноважень 
на скасування незаконних рішень, прийня-
тих підпорядкованими йому слідчими, і ви-
мушений у таких випадках звертатись до 
прокурора з проханням щодо їх скасуван-
ня. У зв’язку з цим окремі науковців навіть 
припускають можливість не визнавати на 
підставі ст. 39 КПК України цього учасни-
ка повноцінним суб’єктом досудового роз-
слідування[11, с. 49-54; 12, с. 229], з чим ми 
не можемо принципово погодитись. 
У КПК України передбачено випадки 

погодження керівником органу досудового 
розслідування проведення слідчих (розшу-

кових) дій та продовження строку їх прове-
дення. Разом із тим у положеннях ч. 2 ст. 39 
КПК України серед повноважень керівника 
органу досудового розслідування не визна-
чено його право проводити або погоджу-
вати негласні слідчі (розшукові) дії. Тим 
часом, у главі 21 КПК України, наприклад, 
у положенні ч. 2 ст. 272 КПК України, пе-
редбачено, що «виконання спеціального 
завдання з розкриття злочинної діяльнос-
ті організованої групи чи злочинної орга-
нізації, як негласна слідча (розшукова) дія, 
здійснюється на підставі постанови слідчо-
го, погодженої з керівником органу досу-
дового розслідування …»[6]. У цьому кон-
тексті ми припускаємо, що за розумінням 
законодавця йдеться про погодження про-
ведення цієї негласної слідчої (розшукової) 
дії як різновиду слідчих (розшукових) дій. 
Згідно з ч. 3 ст. 246 КПК України, 

суб’єктами прийняття рішення про прове-
дення негласних слідчих (розшукових) дій 
є слідчий, прокурор, а у випадках, перед-
бачених КПК України, – слідчий суддя за 
клопотанням прокурора або за клопотан-
ням слідчого, погодженого з прокурором. 
Відтак слідчий, прокурор уповноважені-
проводити негласні слідчі (розшукові) дії та 
доручати їх проведення відповідним опе-
ративним підрозділам відповідно до вимог 
ч. 2 ст. 36,ч. 2 ст. 40 КПК України. Отже, 
право слідчого і прокурора на прийняття 
рішення про проведення негласних слід-
чих (розшукових) дій повністю відповідає 
їхнім процесуальним повноваженням, які 
визначають їх процесуальну компетенцію. 
Тому прийняті ними в межах здійснення 
досудового розслідування процесуальні рі-
шення відповідають умовам правомірності 
й забезпечення прав та інтересів його учасни-
ків [13, с. 140]. При цьому, у приписах ч. 5-
ст. 246 КПК України йдеться про керівни-
ка органу досудового розслідування як 
суб’єкта, уповноваженого на продовження 
строку проведення негласної слідчої (роз-
шукової) дії.
На наш погляд, не відповідає загальній 

концепції і законодавча конструкція по-
ложення ч. 2 ст. 272 КПК України та ч. 1 
ст. 273 КПК України, відповідно до яких 
керівник органу досудового розслідуван-
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ня уповноважений погоджувати постанову 
слідчого про виконання спеціального за-
вдання з розкриття злочинної діяльності 
організованої групи чи злочинної організа-
ції, або ж приймати рішення про викорис-
тання заздалегідь ідентифіковані (помічені) 
або несправжні (імітаційні) засоби…». Ви-
дається, що зазначені повноваження керів-
ника слідчого підрозділу подібні до повно-
важень прокурора, який також може при-
йняти рішення про проведення вказаних 
негласних слідчих (розшукових) дій. І жод-
ної правової підстави для їх розмежування 
у законі не вказано, що не дозволяє слідчо-
му при проведенні досудового розслідуван-
ня прийняти єдине правильне процесуаль-
не рішення. Крім того, положеннями ч. 4 
ст. 517 КПК України передбачено повнова-
ження керівника органу досудового розслі-
дування надавати письмове розпоряджен-
ня про надання доступу до конкретної та-
ємної інформації та її матеріальних носіїв. 
Унаслідок цього маємо так звані «традиції» 
неоднакового підходу до розуміння вимог 
чинного кримінального процесуального за-
конодавства, чого не повинно бути. 

Висновки
Відстоюючи власну позицію щодо розу-

міння функції керівника органу досудового 
розслідування як учасника, який здійснює 
організацію досудового розслідування, 
пропонуємо внести зміни до КПК України, 
а саме:
по-перше, в частині другій статті 272 

КПК України словосполучення «погодже-
ної з керівником органу досудового розслі-
дування» замінити на «погодженої з проку-
рором»;
по-друге, в частині першій статті 273 КПК 

України словосполучення «керівника орга-
ну досудового розслідування» виключити;
по-третє, в частині третій статті 273 

КПК України словосполучення «та керів-
ник органу досудового розслідування» ви-
ключити;
по-четверте, в частині четвертій статті 

517 КПК України словосполучення «керів-
ником органу досудового розслідування» 
виключити.

На наш погляд, внесення до КПК Укра-
їни запропонованих змін дасть можливість 
відмежувати функціональну спрямованість 
відомчого контролю від процесуальної ді-
яльності керівника органу досудового роз-
слідування. Це, у свою чергу, зменшить 
вплив зі сторони керівника органу досудо-
вого розслідування на процесуальну само-
стійність слідчого.
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SUMMARY 
The article is devoted to the analysis of 

departmental control by the head of the pre-trial 
investigation body. Based on the analysis of the 
provisions of the CPC of Ukraine, it is established 
that the infl uence on the procedural independence 
of the investigator by the head of the pre-trial 
investigation body is manifested in the following 
cases: 1) access to pre-trial investigation materials; 
2) conducting investigative (search) actions, covert 
investigative (search) actions by investigators 
on the instructions of the head of the pre-trial 
investigation body; 3) to suspend the investigator 
from conducting a pre-trial investigation if there 
are grounds provided by the CPC of Ukraine 
for his removal or in case of ineffective pre-trial 
investigation; 4) approval by the head of the pre-
trial investigation body the head of the investigative 
unit is similar to the powers of the prosecutor, who 
may also decide to conduct similar investigative 
(search) actions. At the same time, the law does not 
specify any legal basis for their delimitation, which 
does not allow the investigator to make a single 
correct procedural decision during the pre-trial 
investigation.

Key words: investigator, head of the pre-trial 
investigation body, investigative (search) actions, 
departmental control.
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ÄÎÑÂ²Ä ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÕ ÊÐÀ¯Í ÄËß 
ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ÑÈÑÒÅÌÈ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ 

ÑÓÄÎ×ÈÍÑÒÂÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В данной статье проанализированы суть 
административного судопроизводства Украи-
ны как залог защиты прав человека с учетом 
зарубежного опыта для совершенствования 
теоретического и нормативного основания 
функционирования административных судов 
в Украине.
Однозначным фактом остается то об-

стоятельство, что административная 
юстиция – это очень действенное средство 
правовой защиты субъективных прав и закон-
ных интересов граждан, и именно создание 
отечественной системы административных 
судов должно способствовать обеспечению до-
ступности правосудия, даже в условиях суще-
ственного увеличения обращений в суд. Опыт 
многих европейских стран показывает, что 
административные суды могут быть доступ-
ным и эффективным инструментом защи-
ты прав, свобод и интересов человека от на-
рушений со стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления.
Ключевые слова: административное су-

допроизводство, суды, усовершенствования, 
задачи, защита прав, реформирования, адми-
нистративная юстиция.
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юстиції, яка в цілому передбачає діяльність 
адміністративних судів щодо розгляду та 
вирішення публічно-правових спорів. Тому 
дослідження цього питання є вкрай важли-
вим, адже метою його є внесення науково 
обґрунтованих пропозицій щодо вдоско-
налення чинного законодавства та системи 
адміністративної юстиції для подальшого 
захисту прав і свобод громадян в Україні, а 
також удосконалення системи засобів забез-
печення законності в державному управлін-
ні [1, с. 143]. 
Орієнтація нашої країни на побудову 

правової, демократичної держави та вхо-
дження до Європейського Союзу передба-
чають наявність ефективного механізму за-
хисту прав та свобод людини та громадяни-
на, одним із елементів якого є дієва та відпо-
відальна система судового захисту фізичних 
та юридичних осіб від порушень їх прав та 
законних інтересів з боку органів держав-
ного управління у сфері публічно-правових 
відносин [1, с. 143]. 

Стан дослідження проблеми
Безумовно? питання розвитку адміні-

стративного судочинства та відповідного 
законодавства не залишалися поза увагою 
учених (В.К. Матвійчук, О. І. Хар, І. Б. Ко-
ліушко, Н. В. Александрова, А. Т. Комзюк, 
Р. С. Мельник, В. М. Бевзенко, О. В. Кузь-
менко, Є. В. Курінний, Т. О. Гуржій, 
М. М. Міхеєнко, Є. О. Харитонова, О. І. Ха-
ритонова тощо). 

Постановка проблеми
Відповідно до Конституції України 

утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави-
(ч. 2 ст. 3).
Розвиток демократії в Україні нероз-

ривно пов’язаний з подальшим удоскона-
ленням та реформуванням адміністративної 
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Виклад основного матеріалу
Сьогодні наша молода держава робить 

перші кроки на шляху до цивілізованого 
громадянського суспільства, становлення 
демократії. А основою в демократичному 
суспільстві є непохитність системи «стриму-
вань і противаг». Саме тому завданням ад-
міністративного судочинства є стримуван-
ня чиновника, повернення його у правове 
поле.
Адміністративне судочинство – діяль-

ність адміністративних судів щодо розгляду 
і вирішення адміністративних справ у по-
рядку, встановленому КАС України [2].
Україна знаходиться на тому етапі, коли 

нормативно регламентовані положення у 
сфері адміністративного судочинства впро-
ваджуються на практиці. Перед Україною 
сьогодні виникло досить складне завдання – 
максимально наблизитись до правового роз-
витку країн Європейського Союзу [3, с. 147]. 
Серед проблем реформування судової 

системи України одне з центральних місць 
посідає проблема доступу до правосуддя, 
що має багато різних аспектів. Пошук опти-
мальної моделі правосуддя безпосередньо 
пов’язаний з дослідженням та розв’язанням 
саме цієї проблеми, оскільки становлення 
правової держави, громадянського суспіль-
ства органічно пов’язані з ефективним, до-
ступним і справедливим правосуддям.
Проблема доступності правосуддя в ад-

міністративному судочинстві пов’язана із 
запровадженням оптимальної моделі адмі-
ністративної юстиції. За великої заванта-
женості судів цивільними і кримінальними 
справами повноцінний розгляд адміністра-
тивно-правових спорів загальними судами 
видається проблематичним, оскільки при-
зводитиме до порушення термінів розгляду 
справ, тяганини тощо.
Створення вітчизняної системи адміні-

стративної юстиції має сприяти забезпечен-
ню доступності правосуддя навіть за умов іс-
тотного збільшення звернень до суду.
На доступність правосуддя можуть чи-

нити вплив такі чинники: – відповідність 
національного правосуддя міжнародно-пра-
вовим стандартам доступу до правосуддя;

– забезпечення ефективних засобів пра-
вового захисту від порушень органів публіч-

ної влади незалежно від їх рівня;
– забезпечення державою безкоштовної 

юридичної допомоги; 
– створення такої системи адміністратив-

ної юстиції, яка б не вела мала наслідком пе-
ревантаження судів (суддів) справами;

– встановлення чіткої (в певних випад-
ках спрощеної) процедури розгляду адміні-
стративних спорів;

– забезпечення реального виконання су-
дових рішень;

– виконання Рекомендації Комітету мі-
ністрів Ради Європи державам-членам про 
ефективний доступ до закону і правосуддя 
для найбідніших верств населення щодо 
заходів підготовки юристів відповідної спе-
ціалізації, запровадження спеціалізованих 
юридичних консультацій; створення мож-
ливості повної або часткової оплати юридич-
них послуг; розширення участі неурядових 
і громадських організацій стосовно надан-
ня ними правової допомоги у квазісудових 
формах вирішення спорів (посередництво 
та примирення), надання відповідних по-
даткових пільг у цих випадках; спрощення 
правових процесів;

– забезпечення достатнього фінансуван-
ня адміністративних судів [1, с. 143]. 
Для здійснення якісних змін у діяль-

ності судів, що були б позитивно сприйняті 
громадськістю, нагальним видається забез-
печення прозорості всіх судових процедур. 
Реалізація цієї вимоги дасть змогу ефектив-
ніше протидіяти випадкам прийняття не-
правосудних рішень, судової тяганини, по-
рушення строків розгляду судових справ, 
неможливості сторонам ознайомитися з ма-
теріалами справи чи прийнятим рішенням 
суду.
Судячи з практики, реалізація консти-

туційних засад гласності та відкритості в ді-
яльності судів мала б реалізовуватися при-
наймні за такими напрямами:

1) забезпечення судів належними при-
міщеннями, конструктивно пристосовани-
ми для якісного виконання своїх обов’язків 
суддями та працівниками апарату;

2) доступність інформації про суд, суддів, 
працівників апарату суду, рух документів у 
справі;

3) встановлення належної комунікації 
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між керівництвом суду, суддями та пред-
ставниками засобів масової інформації. [3,-
с. 149]. 
У науковій літературі, як стверджує-

С. Войнолович, розглядаються чотири осно-
вні види організації і побудови систем адмі-
ністративної юстиції: 1) романський (Фран-
ція, Італія, Іспанія, Португалія, Бельгія), 
коли адміністративна юстиція створена у 
вигляді специфічних (політичних) органів 
судової влади, а поділ юрисдикцій між за-
гальними та спеціалізованими судами доволі 
«розмитий»; 2) германський (ФРН, Австрія), 
тобто адміністративна юстиція характеризу-
ється створенням спеціалізованих судів для 
вирішення спорів за індивідуальними адмі-
ністративними справами, що виникають у 
сфері функціонування органів управління; 
адміністративні суди (суди адміністративної 
юстиції) входять до єдиної судової системи і 
незалежні у здійсненні функції правосуддя 
від адміністративних органів і від звичай-
них судів; 3) «квазісудовий» (англо-амери-
канський, «англосаксонський»), коли ство-
рюється система підконтрольних судам за-
гальної юрисдикції спеціальних трибуналів 
з розгляду адміністративних спорів, які не 
включені до судової системи (функціонує у 
Великобританії, Шотландії і Уельсі), а також 
адміністративними комісіями, агентствами 
у США; 4) змішаний (Нідерланди, Данія, 
Норвегія, Швеція, Фінляндія, Шотландія, 
Ірландія, Швейцарія), тобто адміністратив-
на юстиція має окремі ознаки трьох зазна-
чених типів [4, с. 197]. 
Узагальнення світового досвіду функціо-

нування адміністративної юстиції, на думку 
П. Вовка, засвідчує, що: а) організація сис-
теми органів адміністративної юстиції зале-
жить від декількох чинників: тенденції за-
провадження демократичних засад до сфе-
ри управління державними справами, необ-
хідність гарантування ефективного захисту 
прав, свобод людини і громадянина, тенден-
ції державотворення, а тому у країнах від-
сутня типова побудова системи органів ад-
міністративної юстиції; б) у тих країнах, де 
діють окремо судові органи, які відправля-
ють судочинство у справах, що випливають 
із публічно-правових відносин, спостеріга-
ється тенденція виокремлення у самостійну 

ланку судової системи; в) діяльність органів 
адміністративної юстиції здійснює реальний 
і суттєвий вплив на законність як її гарантія, 
оскільки передбачає прийняття рішення, 
яким скасовуються незаконні акти, прийня-
ті органами публічної адміністрації, або ці 
органи зобов’язуються скасувати такі акти; 
г) правову основу функціонування адміні-
стративної юстиції становить процесуальне 
законодавство; ґ) формування системи ор-
ганів адміністративної юстиції відбувається 
поступово і за напрямом побудови її опти-
мальної моделі з метою здійснення ефектив-
ного захисту прав, свобод громадян, закон-
них інтересів юридичних осіб; д) у більшос-
ті країн функції адміністративної юстиції 
реалізують професійно підготовлені особи 
– судді, управлінці та ін. До недоліків орга-
нізації та діяльності органів адміністратив-
ної юстиції у світі доцільно віднести пара-
лельність розгляду окремих категорій справ 
адміністративними і загальними судами [5, 
с. 12]. Звертаючись до міжнародного досві-
ду, можна зробити висновок, що найбільш 
сталі позиції адміністративна юстиція має 
в Німеччині, Австрії, Італії, Франції, Бель-
гії, Туреччині, Фінляндії, Швеції; у країнах 
колишнього Варшавського блоку: Польщі, 
Болгарії, Чехії; у пострадянських держа-
вах: Естонії та Литві. Активно розвивається 
інститут адміністративної юстиції в Іспанії, 
Нідерландах і Швейцарії. Започатковується 
він у Латвії та Росії.
Вищі виборчі суди та вищі суди право-

суддя розглядають публічно-правові спори і 
в країнах Латинської Америки – Бразилії та 
Уругваї [3, с. 149].
Що стосується України, забезпечен-

ня єдності судової практики неможливе 
без урахування практики Європейського 
суду з прав людини. Завдяки багаторічній 
співпраці Вищого адміністративного суду 
України та Координатора проєктів ОБСЄ в 
Україні щодо проведення тематичних семі-
нарів, «круглих столів» і тренінгів, а також 
утворення робочої групи суддів – розроб-
ників навчальних програм щодо практики 
ЄСПЛ значно зросло розуміння суддями ад-
міністративних судів того, як застосовувати 
принцип верховенства права та практику 
Європейського суду, а отже, адміністратив-
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не судочинство поступово виходить на якіс-
но новий рівень [6, с. 29].
Вищий адміністративний суд України 

вже кілька років за результатами вивчення 
зарубіжного досвіду та опрацювання пропо-
зицій європейських експертів пропонує:

– запровадити інститут «типового» про-
вадження у разі надходження великої кіль-
кості подібних справ;

– дати можливість суду першої інстанції 
звертатися до суду касаційної інстанції для 
формулювання правової позиції у важливих 
для розвитку судової практики справах;

– розвивати систему альтернативних 
шляхів розв’язання спорів, розмови про яку 
ведуться роками, проте належного впрова-
дження у вітчизняну правову систему вона 
так і не дістала;

– запровадити збалансовану систему 
процесуальних фільтрів щодо справ, які 
розглядаються у судах апеляційної та каса-
ційної інстанцій;

– посилити процесуальні механізми фор-
мування єдності судової практики;

– переглянути предметну підсудність ад-
міністративних справ.
Нарешті, варто впровадити досудову ад-

міністративну процедуру оскарження. Це, 
у свою чергу, сприятиме поступовому змен-
шенню потреби громадян і юридичних осіб 
оскаржувати рішення органів влади та по-
садовців до адміністративних судів [6, с. 31].

Висновки
Досвід багатьох європейських країн 

свідчить, що адміністративні суди можуть 
бути доступним і ефективним інструмен-
том захисту прав, свобод і інтересів люди-
ни від порушень із боку органів державної 
влади та місцевого самоврядування. Тому 
врахування здобутків європейських держав 
у сфері адміністративного процесу, право-
вих стандартів, вироблених на загальноєв-
ропейському рівні, дослідження практики 
Європейського суду з прав людини є необ-
хідною умовою розробки і вдосконалення 
теоретичного та нормативного підґрунтя 
функціонування адміністративних судів в 
Україні.
Перед Україною сьогодні виникло до-

сить складне завдання – максимально на-

близитись до правового розвитку країн Єв-
ропейського Союзу [7, с. 34]. Але реалізову-
вати його слід не шляхом суто механічного 
перенесення окремих елементів зарубіжних 
моделей адміністративної юстиції, які в пев-
них країнах і у різні часи формувалися сто-
літтями під впливом соціально-політичних 
умов та панівної правової доктрини. Будь-
яке запозичення повинно враховувати наці-
онально-правові традиції та сучасну соціаль-
но-політичну ситуацію в країні.
Оскільки в українське судочинство за-

проваджуються міжнародні стандарти прав 
людини, судова діяльність повинна відпові-
дати високим нормам європейського зразка.
Адміністративне судочинство, у свою 

чергу, повинно прагнути досягти певних 
стандартів і втілювати їх у життя. А для 
ефективного впровадження зарубіжного до-
свіду потрібно розуміти і в належній частині 
взяти за основу європейський досвід і най-
більш вдало використати його у процесі ре-
формування адміністративного судочинства 
України [3, с. 150].
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SUMMARY 
The article analyzes the essence of 

administrative legal proceedings of Ukraine as a 
guarantee of protection of human rights taking into 
account foreign experience in order to improve the 
theoretical and normative basis of the functioning 
of administrative courts in Ukraine.

The fact that administrative justice is a very 
effective means of legal protection of subjective 
rights and legitimate interests of citizens remains 
unambiguous, and the very creation of the domestic 
system of administrative courts should contribute to 
ensuring access to justice, even if the appeals to court 
are substantially increased. The experience of many 
European countries suggests that administrative 
courts can be an accessible and effective tool for 
protecting human rights, freedoms and interests 
from violations by state authorities and local self-
government.

Key words: administrative justice, courts, 
improvement, tasks, protection of rights, reforming, 
administrative justice.

АНОТАЦІЯ 
У цій статті проаналізовано суть адміні-

стративного судочинства України як запору-
ки захисту прав людини з урахування зарубіж-
ного досвіду для вдосконалення теоретичного 
та нормативного підґрунтя функціонування 
адміністративних судів в Україні.
Однозначним фактом лишається та 

обставина, що адміністративна юсти-
ція – це дуже дієвий засіб правового захисту 
суб’єктивних прав та законних інтересів гро-
мадян, і саме створення вітчизняної сис-
теми адміністративних судів має сприяти 
забезпеченню доступності до правосуддя, на-
віть за умов істотного збільшення звернень 
до суду. Досвід багатьох європейських країн 
свідчить, що адміністративні суди можуть 
бути доступним і ефективним інструментом 
захисту прав, свобод і інтересів людини від по-
рушень із боку органів державної влади та міс-
цевого самоврядування. 
Ключові слова: адміністративне судочин-

ство, суди, удосконалення, завдання, захист 
прав, реформування, адміністративна юсти-
ція.
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ÀÍÀË²Ç ÇÀÊÎÍÎÄÀÂ×ÎÃÎ Ï²Ä¥ÐÓÍÒß ÇÀÕÈÑÒÓ 
ÏÐÀÂ ÑÏÎÆÈÂÀ×²Â

Осуществлен анализ законодательства по 
защите прав потребителей в Украине. Недо-
статочно реализуется право потребителя 
на получение необходимой ему достоверной 
информации о товарах, работах, услугах, а 
также права потребителей быть услышан-
ными, защищенными и получить возмещение 
ущерба за причиненный ущерб. Государство на 
конституционном уровне признала необходи-
мость защиты прав потребителей и направ-
ляет усилия на приведение отечественного за-
конодательства в этой сфере в соответствие 
с международными стандартами. Однако, к 
сожалению, следует констатировать, что се-
годня нарушения прав потребителей в Украи-
не явлением достаточно распространенным. 
При таких условиях актуализируется потреб-
ность в существенном повышении уровня пра-
вовой защищенности потребителей с учетом 
возможностей административно-правового 
регулирования, было и остается действен-
ным рычагом борьбы с правонарушениями в 
этой сфере, во многом обусловливает возмож-
ности потребителей с реализации и защиты 
своих прав и интересов, эффективность соот-
ветствующих юридических гарантий. Право-
отношения в сфере обеспечения прав потре-
бителей затрагивают жизненные интересы 
практически всего населения нашего государ-
ства и требуют всестороннего, полного и объ-
ективного обоснования необходимых измене-
ний в законодательстве.
Ключевые слова: законодательство; госу-

дарство; защита прав потребителей; полно-
мочия; закон, нормативно-правовые акты
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Постановка проблеми
Здійснення в Україні соціально-еконо-

мічних та політичних перетворень зумовлює 
необхідність підвищення ефективності за-
хисту прав громадян і, зокрема, забезпечен-
ня реалізації передбаченого у ст. 42 Консти-
туції України обов’язку держави захищати 
права громадян як споживачів.
Нормативно-правова база у цій сфері пе-

ребуває на стадії гармонізації з нормами між-
народних угод, учасницею яких стала Украї-
на. У 1994 році між Україною та ЄС укладена 
Угода про партнерство та співробітництво, 
яка передбачає тісну взаємодію у вирішенні 
споживчих проблем, адаптацію цієї роботи 
до міжнародного рівня. 
Упродовж тривалого часу в законодав-

стві різних країн питання адміністративно-
правового регулювання забезпечення прав 
споживачів, пов’язані із регламентацією до-
сліджуваних суспільних відносин, отримува-
ли своє вирішення лише фрагментарно, але 
сама наявність певних правових приписів 
свідчить про їх значущість для життя сус-
пільства. Посилення державного впливу на 
суспільні процеси обумовили необхідність 
подальшого вдосконалення також і сфери 
адміністративно-правового регулювання. 
Це було важливо для налагодження відно-
син у сфері виробництва і торгівлі, відпра-
цювання відповідних форм і методів контро-
лю, застосування примусових заходів адміні-
стративного впливу, арсенал яких поступово 
збільшувався і широко впроваджувався у 
практику регулювання суспільних відносин. 
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Починаючи з ХХ століття, питання правово-
го регулювання у сфері споживання стають 
усе більш актуальними, перш за все завдяки 
бурхливому розвитку промисловості, появі 
нових технологій, у тому числі пов’язаних з 
виробництвом продуктів харчування та ін-
шої продукції, спрямованої на забезпечення 
різноманітних потреб людини. Саме в цей 
період формується погляд на споживача як 
центральну фігуру у відносинах, пов’язаних 
з виробництвом і реалізацією матеріальних 
цінностей. 

Аналіз останніх досліджень
Проблеми формування та функціонування 

адміністративно-правового механізму держав-
ного управління в Україні активно розробля-
лися в останні роки. У числі авторів, які актив-
но працювали в цьому напрямі, слід передусім 
назвати таких, як: В.Б. Авер’янов, Г.В. Ата-
манчук, С.С. Алєксєєв, В.В. Копєйчиков, 
С.Л. Лисенков, В.Ю. Назаренко, О.Ф. Скакун, 
О.В. Федорчак, Г.П. Фердман та ін.
Проблеми правового захисту прав спо-

живачів знайшли відображення в роботах 
таких дослідників, як: Т.О. Кагал, А.А. Ма-
заракі, Л.В. Ніколаєва, О.М. Язвінська, 
Г.А. Осетинська, А.О. Ісічко, Л.М. Іваненко, 
Л.А. Микитенко та ін.

Метою статті є вивчення питання фор-
мування механізму адміністративно-право-
вого регулювання захисту прав споживачів.

Виклад основного матеріалу
Безпека споживачів є органічною скла-

довою національної безпеки, оскільки пря-
мо пов’язана з рівнем захищеності людини-
споживача від впливу негативних факторів, 
які впливають на її здоров’я, а іноді й на 
саме життя, на належний рівень її існуван-
ня в суспільстві і, в кінцевому рахунку, – на 
демографічну ситуацію в країні. З огляду на 
це можна говорити, що безпека споживача 
багато в чому визначає таку категорію, як 
здоров’я нації, що не може не враховуватись 
при визначенні та формуванні стратегії на-
ціональної безпеки України. У споживчій 
сфері категорії безпеки окремого індивіда та 
національної безпеки тісно взаємопов’язані і 
співвідносяться як окреме й загальне. Вод-

ночас поняття безпеки споживання можна 
визначити як стан захищеності від ризиків, 
загроз і небезпек певних продуктів спожи-
вання чи послуг, які мають бути визначені 
уповноваженими на те суб’єктами і параме-
три яких відповідають певним стандартам 
та забезпечуються комплексом технічних, 
організаційних та правових заходів.
Права споживачів – це законодавчо за-

кріплений комплекс правових можливостей 
людини і громадянина, який базується на 
відповідних положеннях Конституції Укра-
їни, пов’язаний із задоволенням різноманіт-
них потреб у товарах або послугах і спря-
мований на забезпечення належного рівня 
життєдіяльності особи та її безпеки, реаліза-
цію та захист відповідних прав і свобод [1, с. 
13]. Адміністративно-правовий захист прав 
споживачів - це система реалізованих за до-
помогою регулятивних і охоронних право-
відносин адміністративно-правових засобів, 
спрямованих на недопущення, припинення 
чи запобігання порушень прав споживачів.
Основним засобом захисту споживачів є 

контроль, оскільки він є основним адміні-
стративним засобом попередження, вияв-
лення і припинення порушень законодав-
ства у сфері захисту прав споживачів [2, с.12].
Держава, при здійснені захисту прав спо-

живачів, концентрує свої зусилля на ство-
ренні й удосконаленні нормативно-право-
вої бази, реформуванні системи управління 
у сфері захисту прав споживачів. Держава, 
при прийомі нормативно-правових актів, 
прагне змусити продавців, підприємців і 
виробників пропонувати покупцеві тільки 
якісну продукцію.
Процес, який спрямований на удоскона-

лення нормативної бази у сфері захисту прав 
споживачів, продовжується і зараз. Так, 13 
січня 2006 року був офіційно опублікований 
Закон «Про захист прав споживачів» у но-
вій редакції від 1 грудня 2005 р., № 3161-1V. 
Підтвердженням цьому є норми закріплені 
в Господарському і Цивільному Кодексах. 
Господарський Кодекс приділяє увагу про-
блемі захисту прав споживачів та передбачає 
відповідні норми закріплені в ст. 20 «Захист 
прав суб’єктів господарювання і спожива-
чів» і ст. 39 «Захист прав споживачів». Згід-
но зі ст. 39 Господарського кодексу України: 
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«Споживачі, які перебувають на території 
України, під час придбання, замовлення або 
використання товарів (робіт, послуг) з ме-
тою задоволення своїх потреб мають право 
на: державний захист своїх прав; гарантова-
ний рівень споживання; належну якість то-
варів (робіт, послуг); безпеку товарів (робіт, 
послуг); відшкодування збитків, завданих 
товарами (роботами, послугами) неналежної 
якості, а також шкоди, заподіяної небезпере-
чними для життя і здоров’я людей товарами 
(роботами, послугами), у випадках, передба-
чених законом; звернення до суду та інших 
уповноважених органів влади за захистом 
порушених прав або законних інтересів».
У свою чергу, Цивільний Кодекс також 

не залишився осторонь і, крім установле-
них загальних прав і обов’язків споживачів, 
продавців, виготовлювачів, що випливають 
з договірних відносин, виділив нові досі не 
застосовувані норми. Зокрема, це ст. 1209 
«Підстави відшкодування шкоди, завданою 
внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)» 
і ст. 1210 «Особи, зобов’язані відшкодувати 
шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, 
робіт (послуг)».
Незважаючи на те, що прийнято значну 

кількість нормативних актів, у жодній з країн 
поки не склалося цілісної, внутрішньо узго-
дженої системи відповідних законодавчих 
норм у сфері захисту прав споживачів [3, с.9]. 
Аналіз сутності системи захисту прав спо-

живачів дає змогу визначити мету функціо-
нування правового механізму державного 
управління захистом прав споживачів – фор-
мування органами державної влади системи 
певних правових норм захисту споживачів, з 
одного боку, та налагодження системи мето-
дів та інструментів їх реалізації – з другого. 
Одним із найважливіших елементів ме-

ханізму, що розглядається, слід визнати 
принципи, за якими він формується. Осно-
вні принципи функціонування правового 
механізму державного управління захистом 
прав споживачів об’єднуються в систему 
принципів, якій притаманна певна ієрархія 
[4, с. 39].
Якщо розглядати основні загальноприй-

няті в усьому світі принципи споживчої по-
літики, то слід указати головний документ, 
що їх закріплює. Це «Керівні принципи для 

захисту інтересів споживачів», що були при-
йняті Генеральною Асамблеєю Організації 
Об’єднаних Націй 9 квітня 1985 р. на 106-му 
пленарному засіданні (Резолюція№39/248) 
і розширений тим самим органом ООН у 
1999 р. Серед проголошених у документі 
принципів найважливішими є такі:

– захист споживачів від фактів ризику 
для їхнього здоров’я й безпеки;

– сприяння дотриманню економічних ін-
тересів споживачів і їх захист;

– доступ споживачів до релевантної ін-
формації, необхідної для обґрунтованого ви-
бору відповідно до індивідуальних запитів і 
потреб;

– освіта споживачів, у тому числі з питань 
екологічних, соціальних і економічних на-
слідків їхніх споживчих переваг;

– наявність ефективних процедур задо-
волення претензій споживачів;

– свобода створювати споживчі й інші 
групи або організації та можливість вислов-
лювати свою точку зору в процесі прийняття 
рішень, що зачіпають їхні інтереси;

– сприяння впровадженню прийнятних 
моделей споживання [5]. 
Для підвищення правової захищеності 

споживачів необхідно законодавчо закріпи-
ти положення про те, що законопроєкти, 
пов’язані з питаннями забезпечення якос-
ті та безпеки продукції, реалізацією та за-
хистом прав споживачів, можна подавати 
на розгляд законодавчого органу лише за 
умови обов’язкового проходження чітко ви-
значеної процедури громадських слухань та 
при наявності офіційного висновку відповід-
ного органу виконавчої влади і зауважень 
громадських організацій захисту прав спо-
живачів. 
Доцільним є розробка й прийняття за-

конодавчого акта, який би узагальнював су-
часні положення законодавства про безпеку 
і якість продукції та відобразив належним 
чином чинні у світовій практиці вимоги до 
її якості і безпеки, належним чином гаранту-
вав би права споживачів у цій сфері. У такому 
законодавчому акті слід акцентувати увагу 
на питаннях забезпечення поінформованос-
ті споживачів про сучасні небезпечні якості 
продукції та потенційні ризики, пов’язані з 
використанням цієї продукції; забезпечення 
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інформованості державних органів та гро-
мадськості з цих питань, удосконалення сис-
теми державного та громадського контролю 
за безпекою і якістю продукції, удосконален-
ня підходів до можливості державного впли-
ву у разі порушення вимог законодавства [1, 
с. 16].
Одним із найбільш важливих напрям-

ків удосконалення правового регулювання 
у сфері захисту прав споживачів є подальша 
деталізація порядку взаємовідносин спожи-
вачів з відповідними суб’єктами реалізації 
товарів чи надання послуг.

Висновки
Права споживачів становлять законодав-

чо закріплений комплекс правових можли-
востей людини і громадянина, який базуєть-
ся на відповідних положеннях Конституції 
України, пов’язаний із задоволенням різ-
номанітних потреб у товарах або послугах 
і спрямований на забезпечення належного 
рівня життєдіяльності особи та її безпеки, ре-
алізацію та захист відповідних прав і свобод. 
Характерною рисою адміністративно-

правового регулювання у сфері забезпе-
чення прав споживачів є наявність значної 
кількості підзаконних нормативно-правових 
актів, що досить ускладнює правозастосовну 
практику та негативно впливає на ступінь 
правової захищеності споживачів.
З огляду на це, одним із напрямів вдо-

сконалення правового регулювання у сфері 
споживання слід визнати пріоритетність ре-
гламентації відносин, що виникають у цій 
сфері, саме на рівні законів. Так, питання 
здійснення торговельної діяльності варто 
було б узагальнити в Законі України «Про 
торговельну діяльність», розробка і при-
йняття якого вже давно на часі.
Недостатньо реалізується право спожи-

вача на отримання необхідної йому досто-
вірної інформації про товари, роботи, послу-
ги, а також права споживачів бути почутими, 
захищеними та одержати відшкодування 
збитків за завдану шкоду. Не повною мірою 
до захисту прав споживачів в Україні залуче-
ні громадські організації та спілки.
Сьогодні споживчим громадським орга-

нізаціям належить провідна роль у справі 
пропаганди споживчих знань у суспільстві, 

захисті населення від монополістів і несум-
лінних виробників, вирішенні питань без-
печного виробництва, пропаганді ідей ра-
ціонального споживання і розв’язанні про-
блеми взаємодії людини і навколишнього 
середовища [6, с. 89].
Основними напрямами вдосконалення 

адміністративно-правового регулювання у 
сфері стандартизації слід визначити активі-
зацію роботи, пов’язаної з розробкою вітчиз-
няних стандартів, заміною всіх стандартів, 
що приймалися ще за радянських часів. Ба-
гато в чому необхідність прискорення такої 
роботи обумовлюється не тільки якісними 
змінами в системі виробництва, появою но-
вих матеріалів і технологій, а й необхідністю 
приведення вітчизняних стандартів у відпо-
відність з вимогами міжнародної спільноти 
та чинними в цій сфері нормами. Актуаль-
ним є також питання забезпечення неухиль-
ного виконання вимог стандартів та інших 
норм, що регламентують якість та безпеку 
продукції. 
Загалом можна виділити такі основні 

чинники, які впливають на рівень захисту 
прав споживачів:

– недосконале законодавство;
– недостатнє фінансування, матеріально-

технічна та кадрова база;
– відсутність навчання споживачів;
– непоінформованість споживачів щодо 

своїх прав;
– бездіяльність центральних та місцевих 

органів влади та органів місцевого самовря-
дування щодо реалізацій прав та інтересів 
споживачів;

– корупція в органах влади;
– недовіра громадян.
Незважаючи на всі ці перешкоди та труд-

нощі, Україна намагається налагодити ефек-
тивну систему захисту прав споживачів. Це 
засвідчує співпраця держави у цій галузі з 
Європейським Союзом (ЄС), Організацією 
Об’єднаних Націй тощо.
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SUMMARY 
The analysis of legislation on protection of 

consumer rights in Ukraine is carried out. The 
consumer’s right to obtain reliable information 
about goods, work, services, as well as the rights 
of consumers to be heard, protected and to receive 
damages for the harm done is insuffi ciently 
realized. At the constitutional level, the state 
recognized the need to protect consumers’ rights 
and directed efforts to bring domestic legislation 
in this area in line with international standards. 
However, unfortunately, it should be noted that 
today the violation of consumer rights in Ukraine 
is a fairly widespread phenomenon. Under such 
conditions, the need to substantially increase the 
level of legal protection of consumers, taking into 
account the possibilities of administrative and 
legal regulation, which was and still remains an 
effective lever in the fi ght against offenses in this 
area, is substantially improved, which in many 
respects predetermines the possibilities of consumers 
to realize and protect their rights and interests, the 
effectiveness of the relevant legal guarantees. Legal 
relations in the fi eld of consumer rights affect the 
vital interests of practically the entire population 
of our state and require a comprehensive, complete 
and objective justifi cation of the necessary changes 
in the legislation.

Key words: legislation; state; protection of 
consumer rights; powers; law, legal acts

АНОТАЦІЯ 
Здійснено аналіз законодавства щодо за-

хисту прав споживачів в Україні. Недостат-
ньо реалізується право споживача на отри-
мання необхідної йому достовірної інформації 
про товари, роботи, послуги, а також права 
споживачів бути почутими, захищеними та 
одержати відшкодування збитків за завдану 
шкоду. Держава на конституційному рівні ви-
знала необхідність захисту прав споживачів 
і спрямовує зусилля на приведення вітчизня-
ного законодавства в цій сфері у відповідність 
до міжнародних стандартів. Однак, на жаль, 
слід констатувати, що сьогодні порушення 
прав споживачів в Україні є явищем досить 
розповсюдженим. За таких умов актуалізу-
ється потреба в суттєвому підвищенні рівня 
правової захищеності споживачів з урахуван-
ням можливостей адміністративно-правово-
го регулювання, що було й залишається дієвим 
важелем боротьби із правопорушеннями в цій 
сфері, багато в чому обумовлює можливості 
споживачів із реалізації й захисту своїх прав 
та інтересів, ефективність відповідних юри-
дичних гарантій. Правовідносини у сфері за-
безпечення прав споживачів зачіпають жит-
тєві інтереси практично всього населення на-
шої держави й потребують всебічного, повного 
й об’єктивного обґрунтування необхідних змін 
у законодавстві.
Ключові слова: законодавство; держава; 

захист прав споживачів; повноваження; за-
кон, нормативно-правові акти
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В статье рассмотрен вопрос относитель-
но административно-правовых механизмов 
реализации государственной политики в сфере 
страхования. Выяснено сущность страховой 
деятельности и особенности ее осуществле-
ния. Проведен анализ соотношения страхо-
вой и банковской деятельности. Рассмотрена 
структура государственного управления стра-
ховым сектором экономики. Указано, что го-
сударство регулирует страховую деятельность 
с помощью: установление условий допуска на 
страховой рынок организаций, которые соби-
раются предоставлять услуги по страхованию 
(получение лицензии); определение финансо-
вых нормативов для страховщиков; закре-
пление принципов инвестирования средств 
страховых фондов; осуществления админи-
стративного надзора за деятельностью стра-
ховщиков; установление ответственности за 
нарушение законодательства о страховой де-
ятельности. Эти инструменты составляют 
содержание административно-правового регу-
лирования страховой деятельности.
Ключевые слова: страховая деятельность, 

банковская деятельность, гарантирования 
вкладов физических лиц, административно-
правовое регулирование, административно-
правовые механизмы, административно-пра-
вовой режим, государственная политика.
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есів фізичних і юридичних осіб при настанні 
страхових випадків. Здійснюють цю діяль-
ність спеціалізовані комерційні юридичні 
особи (діяльність страхових посередників: 
агентів, брокерів та інших фахівців на стра-
ховому ринку – має допоміжний характер, 
тому до страхової діяльності не належать). 
Ця діяльність підлягає правовому регулю-
ванню, як і будь-яка інша підприємницька 
діяльність, при цьому правова природа та-
кого регулювання в більшості випадків ад-
міністративна.

Метою цієї статті є розгляд особливос-
тей адміністративно-правових механізмів 
реалізації державної політики у сфері стра-
хування.

Стан дослідження проблеми
Деякі аспекти окресленої проблемати-

ки були предметом дослідження таких уче-
них, як: В. Авер’янов, В. Білоус, А. Берлач, 
М. Бліхар, Н. Бортник, С. Єсімов, І. Личен-
ко, В. Колпаков, О. Остапенко, С. Пєтков, 
Л. Сопільник, В. Шамрай, Х. Ярмакі та ін.

Виклад основного матеріалу
Страхова діяльність, будучи одним із 

видів підприємництва, є суспільним проце-
сом, що охоплюється державним регулю-
ванням у силу своєї соціальної значимості. 
При цьому мета державного регулювання 
страхової діяльності полягає в упорядку-
ванні цього виду підприємництва, забезпе-
чення стабільності ринку страхових послуг 

Постановка проблеми
Страхова діяльність становить професій-

ну комерційну діяльність щодо формування, 
розподілу та використання коштів страхо-
вих фондів з метою захисту майнових інтер-



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

80Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2018

і захисту інтересів споживачів цього виду 
послуг. Регулювання страхової діяльності 
з боку держави здійснюється в публічних 
інтересах і спрямовано на досягнення со-
ціально корисних результатів, що стимулю-
ють прогресивний розвиток страхування в 
державі.
Державне регулювання суспільних від-

носин має будуватися з урахуванням інте-
ресів і всього суспільства (тобто публічних 
інтересів), і приватних інтересів окремих 
індивідів. Насамперед, це стосується еко-
номічних відносин, мета державного регу-
лювання яких – задоволення державних 
(публічних) інтересів щодо забезпечення 
економічного розвитку держави та захист 
законних економічних прав та інтересів 
приватних осіб.
Адміністративно-правове регулювання 

становить механізм імперативно-норматив-
ного упорядкування організації та діяльнос-
ті суб’єктів та об’єктів управління і форму-
вання стійкого правового порядку їх функ-
ціонування. Традиційно одним з елементів 
адміністративно-правового впливу розгля-
дається державне регулювання.
Структуру державного управління стра-

ховим сектором економіки можна розгляда-
ти у двох аспектах:

1. Управління страхуванням за допомо-
гою функціонування системи державного 
страхування, іншими словами, як частиною 
державного господарства.

2. Управління страхуванням як секто-
ром економіки, за допомогою нормативного 
регулювання страхової діяльності.
Перший з названих аспектів – державне 

страхування – є на сучасному етапі абсолют-
но особливим механізмом реалізації держав-
ної політики, що має адміністративно-пра-
вовий характер.
Відповідно до чинного законодавства 

відрахування в страхові державні фонди 
(пенсійний, медичного та соціального стра-
хування) отримали статус податкових пла-
тежів, з витікаючими з цього статусу конт-
рольними повноваженнями компетентних 
органів і відповідальністю за несплату таких 
платежів. Державні страхові фонди є само-
стійною ланкою фінансової системи держа-
ви, самостійним об’єктом правового регу-

лювання і включаються в державний сектор 
економіки.
На думку деяких учених, правовідноси-

ни у сфері державної власності (в тому числі 
в рамках державних страхових фондів) н6а-
лежать, передусім, до сфери цивільно-пра-
вового регулювання.
Держава у цьому випадку є власником, 

яка реалізує свої речові права щодо належ-
ного їй майна – страхового фонду грошових 
коштів, а отже, правовідносини, що вини-
кають у процесі такої діяльності, є за своєю 
суттю господарськими і повинні регулюва-
тися цивільним правом [1].
Такий підхід видається не зовсім обґрун-

тованим, оскільки не враховує особливостей 
державної власності (зокрема, публічних ці-
лей її використання), а також той факт, що 
процес реалізації державою своїх повнова-
жень у сфері державного господарства ви-
ходить за рамки традиційних цивільних 
правовідносин і є державним управлінням 
певним сектором економіки.
Державне страхування становить час-

тину державної власності, орієнтованої на 
задоволення саме публічних інтересів усьо-
го суспільства, у той час як інші об’єкти 
власності використовуються у приватних 
інтересах. Можна стверджувати, що для 
суспільних відносин, які виникають у сфері 
державного страхування, характерні, пере-
дусім, такі особливості: вони спрямовані на 
досягнення публічних інтересів і за своєю 
суттю є управлінськими, тобто виникають у 
сфері державного управління.
Низка вчених також підкреслює, що 

державну власність необхідно розглядати 
не тільки в цивільно-правовому сенсі. Під 
державною власністю можуть розумітися 
різноманітні відносини, побудовані за ієрар-
хічним принципом:

– всередині органів законодавчої та ви-
конавчої влади, які пов’язані з володінням, 
користуванням і розпорядженням держав-
ним майном, затвердженням бюджету;

– між центральними і регіональними ор-
ганами державної влади та місцевого само-
врядування;

– між апаратом держави і державними 
підприємствами як реальними товарови-
робниками [2, с. 271-278].
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Як зазначає Е.В. Талапіна, стосовно 
державної власності акцентується не на 
власницькому, цивілістичному аспектах, а 
управлінському [3, с. 72].
Отже, тут доречно говорити про адмі-

ністративно-господарські правовідноси-
ни, що виникають у процесі управління 
державним страхуванням. У процесі дер-
жавного управління державними страхо-
вими фондами складаються організаційні 
адміністративно-господарські відносини, 
тобто такі, що стосуються питань забезпе-
чення функціонування страхових фондів 
(щодо структури фондів, визначення цілей 
їх діяльності, реорганізації та ліквідації 
фондів, визначення їх правосуб’єктності 
шляхом закріплення її в статутних до-
кументах, ліцензування діяльності, при-
значення (відсторонення) керівництва 
фондів, контроль за діяльністю фондів в 
частині дотримання ними вимог чинного 
законодавства України).
Другий з названих аспектів – норматив-

не регулювання страхової діяльності – та-
кож має свої особливості. Таке регулювання 
за своєю природою є адміністративно-пра-
вовим.
Адміністративно-правове регулювання 

страхової діяльності не охоплює весь пласт 
страхових відносин, більш значна їх части-
на регулюється приватним правом, тобто 
об’єктом цього виду правового регулювання 
є умови ведення страхової діяльності.
Держава регулює страхову діяльність за 

допомогою:
– встановлення умов допуску на страхо-

вий ринок організацій, які збираються на-
давати послуги зі страхування (отримання 
ліцензії);

– визначення фінансових нормативів 
для страховиків;

– закріплення принципів інвестування 
коштів страхових фондів;

– здійснення адміністративного нагляду 
за діяльністю страховиків;

– встановлення відповідальності за по-
рушення законодавства про страхову діяль-
ність.
Перераховані інструменти становлять 

зміст адміністративно-правового регулю-
вання страхової діяльності.

За допомогою прийняття правових норм 
держава отримує можливість стимулювати 
або обмежувати ринок страхових послуг, за-
безпечувати його фінансову стабільність та 
ефективність. Можна виділити такі інстру-
менти державного впливу на страхову ді-
яльність:

1. Встановлення державної процедури 
легалізації осіб, які бажають професійно за-
йматися страхуванням, тобто процедур дер-
жавної реєстрації та отримання ліцензії на 
заняття страховою діяльністю.

2. Встановлення вимог до фінансової 
стійкості страховиків, тобто нормативне за-
кріплення фінансових показників і принци-
пів інвестиційної діяльності страховиків.

3. Введення процедури адміністратив-
ного нагляду за діяльністю страховиків за 
допомогою створення виконавчого органу 
спеціальної компетенції.

4. Встановлення адміністративної відпо-
відальності за порушення страхового зако-
нодавства.

5. Введення системи обов’язкового стра-
хування.
Умови формування і використання кон-

кретних приватних страхових фондів не 
підлягають імперативному правовому ре-
гулюванню, держава лише встановлює най-
більш загальні вимоги, на зразок істотних 
умов договору страхування, добровільності 
страхування, цільового характеру викорис-
тання коштів страхових фондів на виплату 
страхових відшкодувань. Розміри ж страхо-
вих премій (внесків), умови та порядок ви-
плати страхового відшкодування, відпові-
дальність сторін врегульовані двостороннім 
договором між страховиком і страхувальни-
ком.
Звертає на себе увагу той факт, що ад-

міністративно-правове регулювання різних 
інститутів фінансової системи є нерівномір-
ним. Очевидна зацікавленість держави в 
стабільному функціонуванні фінансової сис-
теми країни, в зв’язку з чим держава вису-
ває певні вимоги до різних типів фінансових 
організацій. Однак єдності таких вимог не 
спостерігається.
Порівняємо, наприклад, адміністратив-

но-правові режими страхової та банківської 
діяльності.
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У банківській си стемі спостерігається 
жорстке регулювання фінансової стійкості. 
Так, з метою забезпечення фінансової на-
дійності «банки зобов’язані формувати ре-
зервний фонд  на покриття непередбачених 
збитків по всіх статтях активів та позабалан-
сових зобов’язаннях.
Розмір відрахувань до резервного фонду 

має бути не менше 5 відсотків від прибутку 
банку до досягнення ними 25 відсоткі в роз-
міру регулятивного капіталу банку.
У разі коли діяльність банку може ство-

рювати загрозу інтересам вкладників та ін-
ших кредиторів банку, Національний банк 
України має право вимагати від банку збіль-
шення розміру резервів щорічних відраху-
вань до них.
Банки зобов’язані формувати інші фонди 

та резерви на покриття збитків від активів 
відповідно до нормативно-правових актів 
Національного банку України» (ст. 36 Зако-
ну «Про банки і банківську діяльність») [4]. 
Банки повинні дотримуватися обов’язкових 
нормативів, встановлених відповідно до За-
конів України «Про банки і банківську ді-
яльність та «Про Національний банк Укра-
їни» [4; 5].
З-поміж них можна назвати, наприклад, 

такі нормативи, як:
– мінімальний розмір статутного капіта-

лу;
– нормативи достатності власних коштів;
– нормативи ліквідності кредитної орга-

нізації;
– нормативи використання власних ко-

штів банку для придбання акцій (часток) ін-
ших юридичних осіб.
Однак щодо страхових організацій та-

ких жорстких (і виправдано жорстких) захо-
дів не встановлено.
Водночас, окрім вимог щодо забезпе-

чення фінансової надійності кредитної ор-
ганізації, одним із заходів, спрямованих 
на підвищення стійкості банківської сис-
теми України, є страхування банківських 
ризиків. Однак, як зазначають І. Мудь та-
О. Рудик, «в Україні страхування банків-
ських ризиків є досить обмеженим, багато 
видів страхування, які масово використо-
вуються в міжнародній практиці, майже не 
використовуються українськими банками, 

що пов’язано із специфічними умовами, які 
склалися в Україні. Також страховий ринок 
України ще недостатньо розвинутий порів-
няно зі страховими ринками розвинутих 
країн, що спричинює ненадійність роботи 
українських страхових компаній. З огляду 
на економічні умови в Україні, викорис-
тання комплексного страхування ризиків 
банками дозволило б значно стабілізувати 
їх діяльність, захистити від широкого кола 
ризиків» [6].
Особливу увагу необхідно звернути на 

систему страхування банківських вкладів, 
основою для створення якої став Закон 
України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI 
«Про систему гарантування вкладів фізич-
них осіб» [7].
Метою створення такої системи гаранту-

вання вкладів фізичних осіб стала потреба 
у захисті прав і законних інтересів вкладни-
ків банків, зміцнення довіри до банківської 
системи України, стимулювання залучення 
коштів у банківську систему України, забез-
печення ефективної процедури виведення 
неплатоспроможних банків з ринку та лікві-
дації банків» [7].
Система страхування вкладів спрямова-

на на скорочення ризиків настання неспри-
ятливих наслідків для вкладників у випад-
ку невиконання банками своїх зобов’язань. 
Якщо у банку відкликана ліцензія на здій-
снення банківських операцій або Націо-
нальний банк України ввів мораторій на за-
доволення вимог кредиторів такого банку, 
вкладник має право звернутися у Фонд га-
рантування вкладів фізичних осіб за відшко-
дуванням за своїм вкладом [8].
Положенням про порядок відшкодуван-

ня Фондом гарантування вкладів фізичних 
осіб коштів за вкладами встановлено, що 
гарантована сума за рахунком – це умовна 
сума, що розраховується Фондом із загаль-
ної суми залишку коштів на рахунку та від-
сотків, зменшених на суму податку, та є час-
тиною гарантованої суми відшкодування ко-
штів за вкладами одного вкладника в межах 
граничного розміру відшкодування коштів 
за вкладами станом на день початку проце-
дури виведення Фондом банку з ринку, а у 
разі ліквідації банку з підстав, визначених 
частиною другою статті 77 Закону України 
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«Про банки і банківську діяльність», – на 
день початку ліквідації банку [8]
Натомість, Фонд гарантує кожному 

вкладнику банку відшкодування коштів за 
його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в 
розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом 
на день початку процедури виведення Фон-
дом банку з ринку, але не більше суми гра-
ничного розміру відшкодування коштів за 
вкладами, встановленого на цей день, неза-
лежно від кількості вкладів в одному банку. 
Сума граничного розміру відшкодування 
коштів за вкладами не може бути меншою 
200000 гривень [8].
Однак, варто зауважити, що страхові 

компанії згідно з чинним законодавством у 
систему гарантування вкладів фізичних осіб 
в Україні не входять, хоча світовий досвід 
показує, що в процесі зміцнення системи 
страхування банківських вкладів, в умовах, 
коли вона функціонує на постійній і стабіль-
ній основі, виникає тенденція до розширен-
ня охоплення фінансових установ системою 
страхування вкладів. Спонукальними при-
чинами для цього може бути зближення 
комерційних банків і інших установ за ха-
рактером діяльності, створення загальних 
умов конкуренції для установ різних типів, 
захист максимально широких груп дрібних 
вкладників.
При дослідженні систем страхування 

вкладів можна зазначити, що практично у 
всіх країнах кредитна система значно склад-
ніша, ніж в Україні, та включає і різні види 
банків, і фінансові установи небанківського 
типу.
В Україні установи небанківського типу, 

найважливішими з яких є страхові компанії, 
пенсійні, пайові та інвестиційні фонди, не 
включаються в систему створення страху-
вання вкладів саме з тієї простої причини, 
що вони не залучають кошти населення (або 
підприємств) в такій формі, як вклади.
У той же час необхідно зауважити, що 

правова природа страхових внесків близька 
до природи банківських вкладів. І в першо-
му, і в другому випадках маються на увазі 
грошові кошти. Цілі розміщення грошей у 
фінансових установах обох видів також по-
дібні: це забезпечення збереження грошо-
вих коштів та отримання доходу, при цьому 

дохід за банківськими вкладами виража-
ється, як правило, у вигляді відсотків, а за 
страховими внесками – у вигляді страхової 
премії, що робить цілі цих вкладень прин-
ципово різними. І ті, й інші грошові кошти 
приймаються тільки установами (банками 
та страховими компаніями), які мають від-
повідні ліцензії. Причому установи обох ви-
дів зобов’язані забезпечувати збереження 
переданих їм коштів і своєчасність вико-
нання своїх зобов’язань перед вкладника-
ми і страхувальниками. В обох випадках у 
вкладника виникає право вимоги до фінан-
сової установи.
Обидва види компаній займаються ін-

вестуванням не власних, а залучених ко-
штів, тобто фактично ризикують не власним 
капіталом, а чужими грошовими коштами.

Висновки
Підсумовуючи викладене вище, може-

мо констатувати, що існує ціла низка пере-
думов для внесення страхових компаній до 
системи страхування внесків фізичних осіб. 
Причому для цього немає необхідності ство-
рювати окрему систему, учасниками якої 
були б страхові компанії та їхні клієнти.
Натомість, система страхування вкладів 

вимагає залучення значних фінансових ре-
сурсів, які можна отримати у вигляді внесків 
не тільки її учасників, а й держави. 
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SUMMARY 
The article considers the issue of administrative 

and legal mechanisms for implementing state policy 
in the fi eld of insurance. The essence of insurance 
activity and the peculiarities of its implementation 
have been clarifi ed. The analysis of the ratio of 
insurance and banking activities. The structure 
of state management of the insurance sector of 
the economy is considered. It is stated that the 
state regulates insurance activities by means 
of: establishing conditions for admission to the 
insurance market of organizations that are going 
to provide insurance services (obtaining a license); 
defi nition of fi nancial standards for insurers; 
consolidating the principles of investing insurance 
funds; carrying out administrative supervision 
over the activity of insurers; establishing liability 
for violation of the legislation on insurance 
activities These instruments constitute the content 
of administrative and legal regulation of insurance 
activities.

Key words: insurance activity, banking activity, 
guarantee of deposits of individuals, administrative 
and legal regulation, administrative and legal 
mechanisms, administrative and legal regime, state 
policy.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто питання щодо ад-

міністративно-правових механізмів реаліза-
ції державної політики у сфері страхування. 
З’ясовано сутність страхової діяльності та 
особливості її здійснення. Проведено аналіз 
співвідношення страхової та банківської ді-
яльності. Розглянуто структуру державного 
управління страховим сектором економіки. 
Вказано, що держава регулює страхову ді-
яльність за допомогою: встановлення умов 
допуску на страховий ринок організацій, які 
збираються надавати послуги зі страхування 
(отримання ліцензії); визначення фінансо-
вих нормативів для страховиків; закріплення 
принципів інвестування коштів страхових 
фондів; здійснення адміністративного нагля-
ду за діяльністю страховиків; встановлення 
відповідальності за порушення законодавства 
про страхову діяльність. Ці інструменти 
становлять зміст адміністративно-правово-
го регулювання страхової діяльності.
Ключові слова: страхова діяльність, бан-

ківська діяльність, гарантування вкладів фі-
зичних осіб, адміністративно-правове регулю-
вання, адміністративно-правові механізми, 
адміністративно-правовий режим, державна 
політика.
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Â²ÄÌ²ÍÍ²ÑÒÜ ÊÎÍÔË²ÊÒÍÈÕ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÈÕ 
ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÜ Â²Ä ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÕ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÜ 
ÒÀ ÖÈÂ²ËÜÍÈÕ ² ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÈÕ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÜ

У статті розглядаються проблеми відмін-
ності та подібності адміністративних та кон-
фліктних, а також цивільних та господарських 
проваджень. Розглянуто певні теоретичні ас-
пекти зазначених проваджень. Доведено, що 
як кримінальні, так і цивільні та господарські 
провадження мають певні подібні риси, але в 
цілому система адміністративних проваджень 
відрізняється від кримінальних та цивільних і 
господарських проваджень. Так як адміністра-
тивні провадження зі свого боку поділяються на 
конфліктні та неконфліктні, то доведено, що 
неконфліктні провадження в цілому не мають 
спільних рис ні з кримінальними, ні з цивіль-
ними провадженням. Вони здійснюються на 
зовсім іншій основі. Конфліктні провадження 
мають певні загальні риси з кримінальними та 
цивільними і господарськими провадженнями 
проте вони відрізняються. Відмінності від кри-
мінальних проваджень проявляються в системі 
покарань за вчинені правопорушення, в системі 
забезпечення самих проваджень та в системі за-
безпечення виконання результатів проваджень. 
Від цивільних та господарських проваджень 
адміністративні провадження відрізняються 
природою конфліктів, які виникають у сфері 
цивільного та господарського судочинства та ад-
міністративного судочинства. У цивільних та 
господарських конфліктах у будь-якому разі збе-
рігається рівність сторін у конфлікті, у той час 
як в адміністративному провадженні існують 
відносини влади і підпорядкування. Конфліктні 
провадження здійснюються тільки державни-
ми або уповноваженим державою органами.-
У той час цивільні та господарські провадження 
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можуть здійснюватися і недержавними органа-
ми шляхом медіації, арбітражу та переговорів. 
В адміністративних провадженнях такі форми 
не використовуються
Ключові слова адміністративні проваджен-

ня, кримінальні провадження, цивільні прова-
дження, господарські провадження, конфліктні 
провадження, неконфліктні провадження.

Постановка проблеми
У сучасній науковій літературі та в дослі-

дженнях учених продовжується дискусія, яка 
стосується відмінності адміністративних про-
ваджень від кримінальних, а також цивіль-
них та господарських проваджень. Зазначене 
питання є цікавим для розвитку теорії адмі-
ністративного права та відокремлення адміні-
стративного права від інших галузей. Питан-
ня також стосується дискусії про спрощення 
адміністративних проваджень введення по-
няття кримінальні проступки та їх внесення 
до Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення та ряду інших аспектів.
Метою статті є визначення східних рис ад-

міністративного провадження та криміналь-
ного, цивільного і господарського проваджень 
і розмежування зазначених проваджень.

Стан вивчення проблеми
Питання визначення адміністративних 

проваджень та їх класифікації розглядалися 
у працях багатьох дослідників. Вперше пи-
тання про визначення адміністративних про-
ваджень, їх етапи та риси були розроблені 
в працях А, Б. Авер’янова [1]. Він визначив, 
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що адміністративні провадження є окремим 
видом проваджень, але він не зробив поділу 
на конфліктні та неконфліктні адміністратив-
ні провадження. Більш детально види прова-
джень було розглянуто в роботах Стеценка С.Г. 
[2], Кузьменко О.В. [3], Колпакова В.К. [4], 
Івчук С.В. [5], Тимашова В.О. [6] та деяких ін-
ших дослідників.
Разом з тим питання порівняння адмі-

ністративних проваджень з кримінальними 
провадженнями, а також з цивільними та 
господарськими висвітлювалося нечасто. За-
значена тематика певною мірою розглядала-
ся теоретиками адміністративного права за 
кордоном, проте вона також не здійснювалась 
детально.

Виклад основних положень
Питання порівняння адміністративних 

проваджень та кримінальних проваджень є 
цікавим з точки зору що конфліктні адміні-
стративні провадження мають подібну при-
роду, що й кримінальні провадження.
У конфліктних адміністративних про-

вадженнях практично присутні ті стадії, які 
визначені в кримінальному процесі та кримі-
нальних провадженнях Мова йде про вияв-
лення порушення, його фіксацію у протоколі, 
проведення перевірки, але не у всіх прова-
дженнях, прийняття рішення, тобто накла-
дення стягнення та його виконання.
У кримінальному провадженні ці стадії 

чітко визначені в Кримінальному процесуаль-
ному кодексі України [7] Вони включають ста-
дію виявлення злочину та осіб, які вчинили 
кримінальні злочини, реєстрації факту злочи-
ну, досудового розслідування, попереднього 
слідства, судового розгляду, винесення виро-
ку, апеляційного провадження, а також каса-
ційного провадження.
При цьому всі ці стадії не можуть порушу-

ватися, а їх порушення тягне за собою відміну 
рішення судів, а в окремих випадках і при-
тягнення осіб, які приймали такі рішення до 
кримінальної відповідальності.
В адміністративному процесі під час здій-

снення адміністративних провадження є 
певні подібні норми та правила, проте вони 
більш м’які у порівнянні з кримінальним про-
цесом. Крім того, в Україні відсутній адміні-
стративний процесуальний кодекс стосовно 

саме адміністративних правопорушень, які 
розглядаються як у судах, так і іншими адмі-
ністративними органами. 
В Україні на сьогодні діє Кодекс адміні-

стративного судочинства [8] , у якому чітко 
визначені процесуальні правила при прове-
денні судових засідань , але ці судові засідан-
ня розглядають дише окремі категорії справ, 
що стосуються порушень органами державної 
влади та місцевого самоврядування прав і сво-
бод громадян. 
Звичайно, такі провадження відносяться 

до конфліктних, але вони становлять окремий 
сегмент адміністративно-правових відносин, 
який може бути порівняний з кримінальними 
провадженнями. 
Таким чином, кримінальні провадження 

відрізняються від адміністративних за такими 
критеріями:

- кримінальні провадження мають чіт-
ку ієрархію, і порушення, яке допущене в од-
ній із стадій, може повністю знівелювати про-
вадження. В адміністративному провадженні 
також не допускаються порушення етапів 
провадження, проте в більшості випадків 
окремі етапи вважаються проведеними без 
чіткої фіксації [9] ;

- у результаті кримінальних прова-
джень особи притягаються до кримінальної 
відповідальності, яка є досить суворою, в адмі-
ністративному провадженні стягнення в осно-
вному стосується грошового покарання;

- у кримінальному провадженні всі ета-
пи провадження фіксуються в письмовому, а 
також у вигляді відеозйомки чи фонограми, в 
адміністративному провадженні фіксація про-
водиться тільки на початку виявлення пору-
шення, всі інші стадії в більшості випадків не 
фіксуються;

- у кримінальному провадженні при-
сутність усіх осіб кримінального процесу є 
обов’язковою, а в разі відсутності криміналь-
ний процес відкладається, в адміністративно-
му провадженні досить часто провадження 
здійснюється без виклику сторін у письмовій 
формі 
Слід зазначити, що адміністративні прова-

дження, особливо неконфліктні проваджен-
ня, стосуються окремих напрямів діяльності 
установ та організацій, які стосуються таких 
аспектів: внутрішньої діяльності підприємств, 
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установ та організацій, тобто управлінські 
провадження та нормотворчі провадження, 
адже при здійсненні управління створюються 
певні правові норми, визначення тих чи ін-
ших пільг, юридичних фактів, які впливають 
на відповідний статус підприємств, установ та 
організацій, а також фізичних та юридичних 
осіб, атестаційні та реєстраційні; контрольні 
та наглядові з метою контролю за виконан-
ням встановлених норм і правил, а також за-
вдань, які стоять перед виконавцями [10] 
На відміну від цивільно-правових про-

ваджень та господарських проваджень, де 
чітко визначено, що суб’єкти зазначених про-
ваджень є рівноправними [11] , тобто кожен 
суб’єкт має один і той комплект прав, в адмі-
ністративних провадженнях завжди сторо-
ною є державний орган або установа, яка має 
владні повноваження. Тобто правовідносини 
в адміністративному праві побудовані за схе-
мою «влада – підпорядкування», і відповідно 
так ці правовідносини здійснюються і в адмі-
ністративних провадженнях.
Цивільні правовідносини виникають у 

разі виникнення в особи відповідного права, 
яке може виникати як у результат природного 
розвитку, так і в результаті дій самої особи чи 
інших осіб. На основі таких правовідносин і 
виникають цивільні провадження. У більшос-
ті випадків цивільні провадження пов’язані з 
правовим спором стосовно тих чи інших прав 
чи обов’язків. 
Адміністративні провадження, якщо ми-

візьмемо неконфліктні провадження, не ма-
ють у своїй природі спору, вони виникають у 
процесі реалізації прав фізичних та юридич-
них осіб, які ці особи мають і можуть викорис-
товувати з різною метою.
Етапи цивільного процесу передбачають 

виникнення спору або суперечки, який пев-
ною мірою можна визначити як конфлікт.-
У подальшому конфлікт розглядається в су-
довому засіданні, де приймається відповід-
не рішення на користь тієї чи іншої сторони. 
Окремі цивільні провадження здійснюються 
не в судовій формі, а за допомогою так званих 
альтернативних способів вирішення спорів, 
які включають медіацію, консіліацію, перего-
вори, арбітраж та т. ін. 
Етапи адміністративних неконфліктних 

проваджень починаються із заяв фізичних 

та юридичних осіб, якщо це атестаційні або 
реєстраційні провадження, які подаються 
до державного органу. Державний орган 
зобов’язаний розглянути заяву та прийняти 
рішення. 
У випадках управлінських та нормотвор-

чих проваджень державний орган самостій-
но, на сонові чинного законодавства приймає 
відповідні рішення з метою управління тим 
чи іншим суб’єктом. Це ж саме стосується і 
контрольних та наглядових проваджень.-
У цьому випадку на перше місце виходить 
відповідний державний орган, який приймає 
рішення самостійно на основі законодавства.
Питання щодо подібності адміністратив-

них конфліктних проваджень та цивільних 
конфліктів не можна вважати таким, що підля-
гає порівнянню. В адміністративних конфлік-
тах у більшості випадків виникає конфлікт між 
фізичними та юридичними особами і встанов-
леними правовими нормами та правилами.-
 У цивільному конфлікті всі конфлікти виника-
ють між фізичними особами або юридичними 
особами, або між державою та фізичними або 
юридичними особами. У більшості випадків ці 
конфлікти мають майновий характер.
Якщо суб’єкт цивільного конфлікту пору-

шив відповідні правові норми, процес перехо-
дить в адміністративний, тому що вже виникає 
конфлікт між фізичною або юридичною осо-
бою та встановленими правилами і нормами. 
Таким чином, можна зробити відповідні 

висновки:
- Кримінальні й адміністративні прова-

дження мають певні спільні ознаки, але це 
стосується лише конфліктних адміністратив-
них проваджень. Неконфліктні адміністра-
тивні провадження не мають нічого спільного 
з кримінальними провадженнями.

- Кримінальні провадження здійснюють-
ся за чітко визначеними в законодавстві пра-
вилами в присутності осіб, які беруть участь у 
провадженні. Адміністративні провадження 
в переважній більшості здійснюються або без 
присутності осіб, або в скороченому вигляді. 

- Головною метою кримінального прова-
дження є розгляд та аналіз вчиненого кримі-
нального правопорушення і покарання винних.-
У конфліктному адміністративному прова-
дженні мета співпадає, але стягнення, яке на-
кладається в переважній більшості, передба-
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чає виховну мету та попередження щодо здій-
снення нових адміністративних проступків.

- Цивільні провадження та господарські 
провадження виникають у результаті конфлік-
ту між сторонами, тобто конфлікту між фізич-
ними особами або юридичними особами або 
між державою та фізичними або юридичними 
особами. Такі конфлікти в більшості випадків 
носять майновий характер. В адміністратив-
них провадженнях конфлікт виникає між по-
ведінкою суб’єктів та правовими нормами, які 
встановлюють правомірну поведінку.

- Цивільні та господарські провадження 
можуть вирішуватися без втручання держави 
та її органів за допомогою арбітражу, медіації, 
консультування та переговорів. Адміністра-
тивні провадження, якщо це конфліктні про-
вадження, вирішуються тільки уповноваже-
ними державними органами. 
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SUMMARY 
The article considers the problems of 

differences and similarities between administrative 
and criminal, as well as civil and commercial 
proceedings. Certain theoretical aspects of these 
proceedings are considered. It is proved that both 
criminal and civil and economic proceedings have 
certain similar features, but in general the system of 
administrative proceedings differs from criminal and 
civil and economic proceedings. Since administrative 
proceedings, for their part, are divided into confl ict 
and non-confl ict, it has been proven that non-
confl ict proceedings in general have nothing in 
common with either criminal or civil proceedings. 
They are carried out on a completely different 
basis. Confl ict administrative proceedings have 
some common features with criminal and civil and 
commercial proceedings, but they differ. Differences 
from criminal proceedings are manifested in the 
system of penalties for committing an offense, in the 
system of ensuring the proceedings themselves and 
in the system of ensuring the implementation of the 
results of proceedings. Administrative proceedings 
differ from civil and commercial proceedings by the 
nature of the confl icts that arise in the fi eld of civil 
and commercial proceedings and administrative 
proceedings. In civil and economic confl icts, in 
any case, the equality of the parties to the confl ict 
is maintained, while in administrative proceedings 
there is a relationship of power and subordination. 
Confl ict proceedings are carried out only by state 
or state-authorized bodies. At the same time, civil 
and commercial proceedings may also be conducted 
by non-governmental bodies through mediation, 
arbitration and negotiations. Such forms are not 
used in administrative proceedings

Keywords administrative proceedings, criminal 
proceedings, civil proceedings, commercial 
proceedings, confl ict proceedings, non-confl ict 
proceedings
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Статья посвящена анализу доверия граж-
дан к Национальной полиции Украины как 
юридической категории. Проанализированы 
нормы законодательства по данному вопросу. 
В действующем законодательстве принцип до-
верия и поддержки граждан является одним 
из ключевых в деятельности полиции, опре-
деляя функциональную сущность полиции. 
Эффективность работы полиции связывается 
гражданами с соблюдением законности и 
морально-нравственным поведением полицей-
ских, непосредственно влияет на состояние 
доверия и поддержки полиции. Обществен-
ное доверие является динамической катего-
рией. Общественное мнение о деятельности 
органов полиции представляет совокупность 
распространенных в обществе оценок, суждений 
и взглядов на социально значимые для большин-
ства населения проблемы, связанные с право-
охранительной деятельностью. Установлено, 
что осознание значимости доверия населения 
для функционирования полиции направило 
логику развития научной мысли от теорети-
ческой концептуализации явления доверия к 
поиску механизмов практического управления 
доверием как социальным ресурсом. Обоснована 
необходимость интерпретации доверия как со-
циологической категории и внедрение научных 
исследований по указанной проблематике в 
практическую деятельность полиции.
Ключевые слова: доверие граждан, Нацио-

нальная полиция, эффективность деятельнос-
ти, правовая категория, уровень доверия, оцен-
ка деятельности.
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Постанова проблеми
Цілі сталого розвитку України на період 

до 2030 року передбачають пошук і будову 
перспективних моделей взаємодії суспіль-
ства та держави. Необхідно сформувати 
нові правові та організаційні механізми, що 
дозволяють вирішити проблеми в держав-
ному управлінні. Громадяни повинні отри-
мати від держави захищеність прав і свобод, 
гарантування безпеки. 
Одним із напрямів державної політики 

є нормативне врегулювання участі грома-
дян в управлінні державою, у тому числі 
взаємодія поліції з населенням. Пробле-
ма довіри населення до діяльності органів 
державної влади в Україні недостатньо до-
сліджена. Останнім часом до неї зверталися 
видатні науковці, зокрема: В. Б. Авер’янов, 
В. Д. Бакуменко, Н. П. Бортник, С. С. Єсі-
мов, В. М. Князєв, М. В. Ковалів, З. Р. Кі-
сіль, І. Б. Коліушко, В. І. Луговий, В. Л. Ор-
тинський, О. Ю. Оболенський, Ю. П. Сур-
мін та ін. Зусиллями науковців сформовано 
основу теоретичного знання зі вказаної 
тематики, однак наявних напрацювань не-
достатньо для вирішення практичних про-
блем у цій галузі.

Мета статті – дослідження адміністра-
тивно-правових основ довіри громадян до 
Національної поліції.

Виклад основного матеріалу
Європейська інтеграція пропонує нову 

модель розвитку суспільства та держави, яка 
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повинна забезпечувати: ефективність меха-
нізмів захисту прав і свобод громадян, без 
яких неможливо створити конкурентоспро-
можні державні інститути; функціонування 
механізмів вертикальної і горизонтальної 
соціальної мобільності; застосування про-
цедур і правил, що гарантують виявлення 
та врахування інтересів кожної соціальної 
групи при прийнятті рішень на всіх рівнях 
державної та місцевої влади, відповідаль-
ність за результати та наслідки прийнятих 
і реалізованих рішень; рівноправний діалог 
громадських організацій, бізнесу та держа-
ви з ключових питань суспільного розви-
тку, результати якого стають основою при-
йнятих нормативних рішень; високу довіру 
громадян до державних і суспільних ін-
ститутів; широкий громадський консенсус 
щодо основних питань розвитку України. 
Важливо, щоб нова модель була спроєкто-
вана на всі інститути держави, сприяла під-
вищенню ефективності їх діяльності.
Складним бар’єром для розвитку право-

вої держави є падіння авторитету органів 
державної влади, втрата довіри та поваги з 
боку значної частини населення. Цей фено-
мен обумовлений незадоволеністю суспіль-
ства не стільки змістом і обсягом компетен-
ції, скільки якістю державної діяльності, що 
переживає процес зниження протягом три-
валого часу. Держава зобов’язана прийма-
ти системні перетворення для підвищення 
рівня довіри до органів влади.
Серед правоохоронних органів особли-

ве місце займають органи поліції. Такий 
стан пояснюється широким колом право-
охоронних завдань, які виконуються цими 
органами. Поліція є тим суб’єктом, який 
у максимальній мірі наближений до насе-
лення, вступає у взаємини, по суті, щодня. 
Закон України «Про Національну поліцію» 
виходить з організаційної єдності поліції і 
правоохоронних органів [1]. Поліція є скла-
довою частиною органу виконавчої влади у 
сфері внутрішніх справ. Це не самостійний 
орган виконавчої влади, яким є органи вну-
трішніх справ, а чільна, основна, але все-
таки частина.
Керівники поліції несуть відповідаль-

ність за належне виконання поліцією по-
кладених завдань. В організаційному плані 

поліція представляє сукупність підрозділів, 
служб, територіальних і міжрегіональних 
органів. Правоохоронна діяльність займає 
важливе місце в системі функцій держави.
О. М. Бандурка вказує, що правоохо-

ронна діяльність, спрямована на охорону 
правопорядку та забезпечення безпеки 
громадян. Ця діяльність, іманентно власти-
ва будь-якій державі [2, c. 7]. З цього боку 
держава, ісламська, християнська, правова, 
авторитарна, виконуючи функції з охорони 
правопорядку та забезпечення безпеки, ви-
ступає як система правоохоронних органів, 
де особливе місце займають поліцейські ор-
гани. О. М. Бандурка підкреслює роль по-
ліції у взаємодії з суспільством як необхідну 
ознаку державного устрою. За життя грома-
дянин може ніколи не стикатися з судом, з 
представницькою владою. Однак йому не 
уникнути спілкування з поліцейськими па-
трульної поліції, з працівниками міграцій-
ної служби. Такі поліцейські правовідноси-
ни утворюють нормальну тканину відносин 
у сфері громадського порядку є, по суті, го-
ризонтальними.
Суспільство відчуває потребу у створен-

ні таких умов з боку держави, що гаранту-
вали б всеосяжну безпеку від внутрішніх 
і від зовнішніх загроз. Функція держави з 
охорони публічного порядку та безпеки не 
викликає у громадян питань. Однак, ви-
кликають питання якість і ефективність ді-
яльності правоохоронних органів, засоби, 
що використовуються цими органами для 
досягнення поставлених цілей і завдань. 
Особливу увагу громадськість приділяє ор-
ганам Національної поліції.
На думку С. С. Єсімова, М. В. Ковалі-

ва, Ю. Р. Лозинського, тому є кілька пояс-
нень: різноманіття правоохоронних і інших 
функцій, що реалізуються органами поліції; 
виняткові сфери правоохоронної діяльнос-
ті, віднесені до відання; наявність організа-
ційних структур на всіх рівнях адміністра-
тивно-територіального устрою України; 
істотний обсяг повноважень поліцейських, 
у тому числі виняткових, застосування при-
мусових заходів, фізичної сили і зброї; осо-
бливий порядок комплектування та про-
ходження служби; присутність значної 
кількості озброєння, спеціальної техніки, 
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засобів зв’язку і іншого майна; традиційне 
сприйняття поліції основною масою на-
селення як головної правоохоронної сили 
держави [3, с. 237-238].
Соціальна роль поліції, яка докорінно 

відрізняється від інших структур держави, 
не може бути зрозуміла поза повноважен-
нями, вдаватися в разі потреби до приму-
су. Мабуть, ніякі інші акції представників 
публічної влади так глибоко не втручали-
ся у сферу основних прав людини. Цілком 
природно, що подібні дії повинні підлягати 
детальному нормативному регулюванню та 
дієвому контролю. У відповідність до зако-
нодавства та сформованої практики поліція 
є органом, який у максимальному ступені 
наближений до населення і у зв’язку з цим 
багато в чому пояснює те, що від оцінки ро-
боти поліції в цілому складається враження 
та думка про діяльність держави. Для до-
сягнення максимальної ефективності вза-
ємодії, подолання деструктивно-функціо-
нальних наслідків конфліктів і криз у від-
носинах з громадськими структурами влада 
потребує моніторингу тенденцій розвитку 
суспільної свідомості [4, c. 174]. 
При малій ефективності роботи, коли за-

хист прав громадян знаходиться на низько-
му рівні, не ведеться якісна боротьба зі зло-
чинністю, існує високий рівень корупції, у 
громадян формується негативне ставлення 
не тільки до органів поліції, а й до держави.
Критичне ставлення населення до ор-

ганів державної влади тісно пов’язане з 
суб’єктивними поглядами людей на зміц-
нення правопорядку, державності в країні. 
Цінність суспільної довіри до органів дер-
жавної влади важлива тим, що є одним із 
факторів, які безпосередньо пов’язані з її 
легітимацією. Легітимація державної влади 
– це процеси і явища, за допомогою яких 
влада набуває властивість легітимності, що 
виражають правильність, виправданість, 
моральну законність, відповідність її за-
гальнолюдських цінностей, відповідність 
цієї влади, її діяльності певних психічних 
установок, очікуванням суспільства, людей. 
О. Я. Коваль зазначає, що легітимність 

державної влади – це прийняття влади на-
селенням держави, довіра до неї, визнання 
права суб’єкта державної влади керувати 

соціальними процесами, готовність їй під-
порядковуватися [5, с. 206]. Такі уявлення 
пов’язані, перш за все, не з юридичними 
нормами, а з матеріальними, політичними, 
духовними умовами суспільного життя, з 
особистими запитами кожної людини.
В основі легітимації лежить віра людей 

у те, що їх блага (матеріальні та духовні) за-
лежать від збереження та підтримання та-
кого порядку в суспільстві, який вважають 
справедливим, і переконані в тому, що та-
кий порядок висловлює їхні інтереси. Слід 
погодитися з ученими, які стверджують, що 
органи поліція в очах населення, з одного 
боку, уособлюють порядок, встановлений 
законом, а з іншого – є найбільш відчутним 
інструментом влади [6].
Саме поліцейські наочно показують 

ставлення влади до закону. Діючи в уста-
новленому законом порядку, вони стають 
в очах населення виконавцями офіційно 
встановлених державною владою правил 
поведінки. Тому оцінка діяльності, як пози-
тивна, так і негативна, виражає ставлення 
населення до чинного законодавства. При 
цьому різко негативно громадянами відра-
зу сприймається відступ від закону. Можна 
стверджувати, що ототожнення поліції з 
державою, державною владою є важливою 
обставиною при побудові нової моделі вза-
ємодії суспільства та держави, заснованої 
на довірі. Ігнорування такого взаємозв’язку 
не дозволить сформувати дієву модель дер-
жавної влади, яка відповідає сучасним ви-
кликам, отримує розуміння і підтримку у 
населення.
Ефективність роботи поліцейських 

позв’язується громадянами з дотриманням 
законності, а також з морально-етичною 
поведінкою. Однією з головних причин 
негативного сприйняття правоохоронних 
органів вважалася корумпованість і пере-
слідування особистих інтересів. Корумпо-
ваність органів влади, превалювання в діях 
державних чиновників особистих і корпо-
ративних інтересів – одна з провідних при-
чин негативного сприйняття цих структур 
населенням, правового нігілізму, відсутнос-
ті поваги до закону.
В епоху інформаційних технологій і 

швидкого обміну інформацією будь-які по-
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рушення прав і свобод громадян з боку спів-
робітників правоохоронних органів стають 
надбанням суспільства, болісно сприйма-
ються цими органами. При цьому на довгі 
роки зберігаються в пам’яті населення та 
проєктують негативне ставлення громадян 
на майбутню діяльність правоохоронних 
органів, випадки незаконних дій.
Не можна не враховувати діяльність 

засобів масової інформації, що в умовах 
інформаційного суспільства, не тільки не 
сприяють у формуванні позитивного об-
разу поліцейського, але й прагнуть акцен-
тувати увагу громадськості на проблемах 
в діяльності поліції. При цьому дається 
не завжди об’єктивна оцінка діяльності 
поліцейських, що вкрай негативно позна-
чалося на формуванні громадської думки 
про поліцію, не сприяє розвитку довірчих 
відносин. У зв’язку з цим при формуванні 
громадянського суспільства постала про-
блема вибудовування довірчих відносин 
між поліцією та інститутами громадян-
ського суспільства.
С. І. Субота зазначає, що одним із за-

вдань реформування органів внутрішніх 
справ було встановлення тісної взаємодії 
поліції з інститутами громадянського сус-
пільства та громадянами з метою забезпе-
чення правопорядку [7, с. 60]. Ефективність 
діяльності поліції оцінюється громадянами, 
тому поліція при реалізації діяльності праг-
не до забезпечення суспільної довіри та під-
тримки громадян.
Дев’яності роки минулого століття стали 

найбільш важкими для правоохоронної сис-
теми. У цей період відбувалося зрощування 
криміналу та правоохоронних органів. Зне-
цінення служби в правоохоронних орга-
нах було багато в чому зумовлено значним 
зниженням матеріально-технічного забез-
печення органів внутрішніх справ, знижен-
ням рівня життя співробітників. Низька за-
робітна плата протягом довгого часу, важкі 
умови служби, відсутність належних гаран-
тій і захисту від держави стали причинами 
для звільнення професіоналів, відданих 
професії, та зростання корумпованості пра-
воохоронних органів. У кінцевому підсумку 
це сприяло виникненню кризи суспільної 
довіри до органів внутрішніх справ.

Не зменшуючи ролі та значення ре-
формування органів внутрішніх справ для 
держави, її слід розглядати як важливий 
елемент адміністративної реформи. Одним 
з пріоритетних напрямів адміністративної 
реформи є підвищення ефективності право-
охоронної діяльності. Логічним підсумком 
проведення реформи стало прийняття За-
кону України «Про Національну поліцію» 
[1].
Скептики, обговорюючи проєкт Закону 

«Про Національну поліцію» та дещо пізніше 
після вступу в силу, вважали, що мова йде 
про просту заміну назви міліції на поліцію. 
Разом з тим, аналіз норм закону дозволяє 
відзначити, що має місце принципове ре-
формування діяльності найбільш потужно-
го структурного елементу органів внутріш-
ніх справ, оскільки законодавчо закріплена 
така модель діяльності, що дозволяє скон-
центрувати увагу на забезпеченні право-
порядку та захисті прав і свобод громадян. 
Одним з наріжних моментів цієї моделі є 
вимога до поліції – взаємодії з населенням 
на партнерській основі, забезпеченні сус-
пільної довіри та підтримки громадянами. 
У юридичному співтоваристві це отримало 
позитивну оцінку.
Т. П. Мінка вказує, що в діяльність по-

ліції запроваджується модель community 
policing як основа формування та розви-
ток партнерських стосунків між поліцією та 
громадою. Важливою ідеологією цієї моделі 
є сервісне обслуговування населення полі-
цією та необхідність підвищення ступеня 
участі місцевого населення в укріпленні 
безпеки, суспільного порядку, вирішення 
проблем злочинності в місцях проживання 
[8, с. 41].
Принцип довіри та підтримки громадян 

є одним з ключових у діяльності поліції в 
після реформений період. У ньому виділені 
позитивні установки, пов’язані з діями, що 
сприяють довірі громадян до поліції, спри-
янню взаємодії поліції з інститутами грома-
дянського суспільства.

 С. А. Шитий, А. С. Бондаренко вважа-
ють, що високий рівень довіри знижує рі-
вень правового нігілізму, що, у свою чергу, 
зменшує витрати на підтримання громад-
ського порядку, створює умови для хоро-
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шого виконання поставлених обов’язків [9, 
с. 237]. Суспільну довіру не слід розглядати 
як статистичний показник, який є динаміч-
ною та мінливою категорією. Чим більше 
виправдовує діяльність поліції очікування 
громадськості, тим більше у населення дові-
ри. Хороше розкриття злочинів сприяє під-
вищенню довіри громадян. Не варто забу-
вати, що позитивна думка легко змінюється 
на негативну при фіксуванні правового нігі-
лізму серед поліцейських. Це виражається 
в зневажливому ставленні до прав і свобод 
громадян.
Сьогодні проводяться вивчення громад-

ської думки, що дає підставу зробити висно-
вок, що в Україні зберігається неоднознач-
не ставлення до діяльності поліції. З одного 
боку, життєвий досвід частини населення 
призводить до негативної оцінки діяль-
ності поліції в цілому, характеризує її як 
високо корумповану правоохоронну струк-
туру [10]. З іншого боку, значна кількість 
респондентів цілком аргументовано відно-
сить поліцію до ефективно функціонуючого 
правоохоронному органу, що вирішує коло 
правоохоронних завдань, якісно забезпечує 
громадський порядок і публічну безпеку.
З упевненістю можна говорити, що рі-

вень довіри до поліції за різними соціоло-
гічними опитуваннями показує останнім 
часом зростання. Це може свідчити про 
те, що проведені реформи у сфері органів 
внутрішніх справ мають певний успіх. Про-
ведені перетворення позитивним чином 
позначаються на взаємодії поліції з насе-
ленням. Разом з тим 100% довіри до поліції 
домогтися неможливо. З цим важко не по-
годитися, так як недовіра до інших людей, 
до представників державних органів або до 
держави в цілому, до фінансових структур, 
належить до сфери людської психології, а 
не тільки права.
Завжди існує досить значна категорія 

громадян, які будуть вважати необґрунто-
вано залученими поліцією до адміністра-
тивної або кримінальної відповідальності. 
Однак високий рівень суспільної довіри до 
поліції необхідний для того, щоб поліція за 
допомогою населення ефективно вирішу-
вала завдання боротьби зі злочинністю та 
захисту конституційних прав і свобод гро-

мадян. Якщо більшість громадян буде до-
віряти поліції, значить, поліція зможе роз-
раховувати на підтримку при розкритті та 
розслідуванні злочинів і правопорушень. 
Тим самим підвищиться рівень і ефектив-
ність профілактики, виявлення, розкриття 
та розслідування злочинів і правопорушень.
У багатьох європейських країнах саме 

громадяни сигналізують поліції про вчи-
нення протиправних дій іншими особами, 
підозрілих громадян, що становлять загро-
зу суспільству та державі. Для цього вкрай 
необхідний високий рівень довіри населен-
ня до поліції, який повинен забезпечувати 
підтримку у виконанні покладених завдань 
і функцій. 
Незважаючи на юридичне закріплення 

у Законі України «Про Національну полі-
ції» принципу взаємодії з населенням, ця 
категорія є предметом вивчення не тільки 
вчених-правознавців, але є галуззю вивчен-
ня психології, соціології та філософії. З по-
зицій зазначених наук також розглядається 
довіра населення до поліції. Наприклад, 
А. П. Кубаєнко розглядає суспільну довіру 
до поліції в ракурсі соціально-політичного 
явища, під яким розуміє ставлення суспіль-
ства до окремої соціальної групи – поліції, 
обумовлене необхідністю визначення опти-
мальної форми взаємодії для досягнення 
суспільно значущих цілей [11].
О. В. Волянська, І. В. Підкуркова вка-

зують, що для суспільної довіри головною 
категорією є соціологічне поняття «довіра», 
яке в соціології визначається як перекона-
ність суб’єкта в позитивному, сприятливому 
характері невизначених у майбутньому дій 
інших осіб [12, с. 153]. Використання ети-
мологічного аналізу дозволяє відзначити, 
що під «довірою» розуміється «впевненість 
у будь-чиїй сумлінності, щирості, у правиль-
ності чого-небудь» [13, c. 101]. Довіра, як 
міждисциплінарна категорія, є предметом 
дослідження фахівців у галузі соціології, 
психології, політології, юридичної науки.
Т. О. Стеценко зазначає, що довіра як со-

ціальний ресурс є потужним інструментом 
соціальних змін у суспільстві, саме тому різні 
соціальні сили здійснюють пошук механіз-
мів управління цим ресурсом [14, с. 51]. До-
віра і об’єктивна інформація, дотримання 
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вимог моралі з боку керівників і підлеглих 
необхідні на всіх щаблях державної служби, 
а також між керівниками та керованими на 
всіх рівнях публічного управління. Довіра 
включається в правовий порядок. Звідси 
виникають такі правові феномени, як клят-
ви та присяги. Довіра – категорія моральна 
та громадянська. Важливість правового ре-
гулювання категорії «довіра» обумовлюєть-
ся необхідністю використання для оцінки 
загального стану правоохоронної системи і 
ефективності її роботи.
Разом з тим, необхідно відмежовувати 

«довіру» або «суспільну довіру» від суміжно-
го поняття: «громадська думка». При цьо-
му мова йде не про теоретичні, а важливі 
прикладні аспекти. «Громадська думка» як 
інститут є вираз точки зору певної групи 
людей. Проблема в тому, що суспільство не 
завжди об’єктивно виражає думку, тому що 
на це можуть вплинути засоби масової ін-
формації, Інтернет і інші інститути форму-
вання громадської думки.
Громадська думка – погляд особи, вира-

жений публічно в присутності великої кіль-
кості людей. Наприклад, якщо журналіст 
бере інтерв’ю у людини, то це вже вислов-
лювання громадської думки, тому що воно 
буде доведено до відома інших осіб у засо-
бах масової інформації. Як суб’єкт громад-
ської думки можуть виступати спільності 
різного рівня – від усього населення країни 
до окремих соціальних спільнот, що виді-
ляються за соціально-професійними, соці-
ально-демографічними, територіальними 
ознаками.
Закон України «Про Національну по-

ліцію» передбачає залучати для цього неза-
лежні соціологічні організації, які спеціалі-
зуються на такого роду дослідженнях у по-
рядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України [15].
Громадська думка про діяльність органів 

поліції представляє сукупність поширених 
у суспільстві оцінок, суджень і поглядів на 
соціально значущі для більшості населення 
проблеми, пов’язані з правоохоронною ді-
яльністю. Спираючись на дані про вивчен-
ня громадської думки, стає можливим впли-
вати на більш ефективне виконання опера-
тивно-службових завдань поліцейськими.

Довіра – це ставлення, що сформується 
завдяки неодноразовій взаємодії, яка скла-
дається з окремих рішень і вчинків. Дові-
ра не виникне завдяки словам і обіцянкам. 
Необхідно враховувати, що довіра формує 
не результат, а принцип. Неупередженість, 
точне дотримання норм закону, принципо-
вість, рівний підхід – основні складові дові-
ри населення. 
Повага є найвищою оцінкою дій поліції, 

ідеальною взаємодією населення та право-
охоронних органів. Коли суспільство почи-
нає з повагою говорити про професії полі-
цейського, можна сміливо констатувати, що 
в цій галузі немає серйозних проблем.
Рівень довіри – первинний фактор для 

довготривалого взаємозв’язку громадян з 
поліцією, коли складаються партнерські 
відносини. Тільки за такої умови можливе 
формування ідеальної моделі взаємодії та 
спілкування в діалозі.
Громадська думка та суспільна довіра 

– поняття схожі, тому що думка виража-
ється за допомогою особистісного погля-
ду на ситуацію, а довіра характеризується 
суб’єктивним ставленням до обставин. Сус-
пільна довіра виражається у формі спіль-
ної діяльності поліції та громадян з охоро-
ни правопорядку. Участь населення надає 
поліції додаткові сили та можливості в бо-
ротьбі зі злочинністю, дозволяє оператив-
но отримувати достовірну інформацію про 
факти злочинів, що готуються, щодо вчине-
них злочинів. Активна участь населення в 
забезпеченні правопорядку є виразом «со-
ціального партнерства» між владою і насе-
ленням, свідченням того, що громадяни до-
віряють поліції.
На сучасному етапі реформування по-

ліції громадську думку використовують як 
важливий метод визначення рівня довіри 
та підтримки громадянами Національної 
поліції. При цьому доцільне використання 
його у взаємозв’язку з іншими методами.

Висновки
Реформування діяльності Національної 

поліції вимагає реалізації задекларованої 
партнерської моделі взаємодії з населен-
ням. Довіра населення забезпечується за 
допомогою різноманітних засобів. Дові-



95

Ïðîêîô’ºâ Ì.Ì. - Àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâ³ îñíîâè äîâ³ðè ãðîìàäÿí...

ра та підтримка громадянами є важливим 
принципом діяльності поліції, закріпленим 
у Законі України «Про Національну полі-
цію», що визначає функціональну сутність 
поліції. В основу формування довіри насе-
лення щодо діяльності поліції покладено 
систему чинників і умов, які ґрунтуються 
на громадській думці, що формуються на 
основі зовнішнього впливу та внутрішньо-
го – особистого суб’єктивного спілкування 
громадян з поліцією, а також ефективнос-
ті здійснення громадського контролю за 
діяльністю поліції. Розробка критеріїв ви-
вчення громадської думки як важливого 
джерела інформації лежить в основі техно-
логії оцінки соціальної ефективності діяль-
ності поліції. До вироблення критеріїв по-
винні пред’являтися вимоги: об’єктивність; 
загальна значимість; відносна стійкість. 
Система оцінки діяльності поліції повинна 
включати критерії: довіру поліції; автори-
тетність поліції; безпеку громадян; професі-
оналізм поліції. Належний рівень довіри до 
поліції сприяє легітимації діяльності полі-
ції, дозволяє вважати дії відповідними зако-
ну, а вживані заходи примусу і юридичної 
відповідальності законними, обґрунтовани-
ми. 
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SUMMARY 
The article is devoted to the analysis of citizens 

trust in the National Police of Ukraine as a legal 
category. The norms of the national legislation on the 
given question are analyzed. In the current legislation, 
the principle of trust and support of citizens is one of 
the key elements of the police, defi ning the functional 
nature of the police. Policymaking is associated with 
police effi ciency by law enforcement and moral and 
ethical behavior of policemen, which directly affects 
the state of trust and police support. The social role 
of the police, which drastically differs from other 
state structures in connection with the considerable 
volume of police powers, including the exclusive use 
of coercive measures, physical force and fi rearms, is 
explored. The assessment of the activity, both positive 
and negative, expresses the attitude of the population 
to the current legislation. Public trust is a dynamic 
and changing category. In connection with this, 
the main directions of the study of the phenomenon 
of trust were described. Public opinion and public 
trust are similar, the idea is expressed by a personal 
perspective on the situation, and trust is characterized 
by a subjective attitude to the circumstances. Public 
opinion on the activities of the police is a collection 
of common assessments, judgments and views on 
socially signifi cant problems for law-enforcement 
activities for the majority of the population. Public 
trust ensures the legitimacy and legitimacy of public 
authorities, including those of the National Police, 
which are as close as possible to the population. It 
was established that awareness of the importance of 
public confi dence in the functioning of the police was 
directed by the logic of the development of scientifi c 
thought from the theoretical conceptualization of the 
phenomenon of trust in the search for mechanisms of 
practical management of trust as a social resource. 

Key words: citizens trust, national police, 
effi ciency of activity, legal category, level of trust, 
evaluation of activity.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу довіри гро-

мадян до Національної поліції України як 
юридичної категорії. Проаналізовано нор-
ми законодавства із зазначеного питання. 
У чинному законодавстві принцип довіри та 
підтримки громадян є одним із ключових у ді-
яльності поліції, визначаючи функціональну 
сутність поліції. Ефективність роботи полі-
ції зв’язується громадянами з дотриманням 
законності та морально-етичною поведінкою 
поліцейських, що безпосередньо впливає на 
стан довіри та підтримки поліції. Суспіль-
на довіра є динамічна категорія. Громадська 
думка про діяльність органів поліції представ-
ляє сукупність поширених у суспільстві оці-
нок, суджень і поглядів на соціально значущі 
для більшості населення проблеми, пов’язані 
з правоохоронною діяльністю. Встановлено, 
що усвідомлення значимості довіри населення 
для функціонування поліції спрямувало логіку 
розвитку наукової думки від теоретичної кон-
цептуалізації явища довіри до пошуку механіз-
мів практичного управління довірою як соці-
альним ресурсом. Обґрунтовано необхідність 
інтерпретації довіри як соціологічної катего-
рії та впровадження наукових досліджень із 
вказаної проблематики у практичну діяль-
ність поліції.
Ключові слова: довіра громадян, Націо-

нальна поліція, ефективність діяльності, 
правова категорія, рівень довіри, оцінка діяль-
ності.
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ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÏÐÈÍÖÈÏÓ ËÞÄÈÍÎÖÅÍÒÐÈÇÌÓ

Статья посвящена исследованию вопроса 
развития административного судопроизвод-
ства, его соотношения с административным 
процессом. Замечено, что важнейший принцип 
Конституции Украины – это признание прав 
и свобод человека и гражданина высшей цен-
ностью. Они определяют смысл, содержание 
и применение законов, деятельность законода-
тельной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются судебной за-
щитой. С момента своего возникновения Укра-
инское государство переживает процесс посто-
янного реформирования, направленного прежде 
всего на обеспечение гарантий прав и свобод че-
ловека и гражданина. В основе реформ лежат 
современные представления о том, как должны 
строиться взаимоотношения между влас-
тью и человеком, государством и обществом, 
административным аппаратом и бизнесом. 
Современная наука административного права 
также демонстрирует тенденцию к придир-
чивому изучения вопросов обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина в ходе реализации 
исполнительной власти, способов защиты лица 
от административного произвола. Иначе гово-
ря, административное право непосредственно 
включается в реализацию принципа человеко-
центризма. Замечено, что задачи по обеспече-
нию защиты прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина во взаимоотношениях с 
государством является направлением админи-
стративной юстиции. Реформирование этого 
института нельзя считать завершенным 
до тех пор, пока не будет проведена работа по 
дальнейшему совершенствованию деятельности 

 ÑÈÄÎÐ Íàòàë³ÿ Òåîäîç³¿âíà - çäîáóâà÷ êàôåäðè àäì³í³ñòðàòèâíîãî 
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судов по рассмотрению споров в публично-право-
вой сфере.
Ключевые слова: административное судо-

производство, суды, принципы, субъекты, цели, 
задачи, защита прав, человекоцентризм.

Постановка проблеми
КАС України визначає адміністративне 

судочинство як діяльність адміністративних 
судів щодо розгляду і вирішення адміністра-
тивних справ у порядку, встановленому Ко-
дексом адміністративного судочинства (пункт 
4 частини 1 статті 3) [1]. 
О. Андруневчин вважає, що процес, який 

здійснюється адміністративним судом, набу-
ває значення адміністративного судочинства. 
Змістом адміністративного судочинства є вті-
лена у форму правових відносин діяльність 
суду, а також інших учасників процесу, спря-
мована на вирішення завдань адміністратив-
ного судочинства у галузі публічно-правових 
відносин, шляхом реалізації наданих прав 
та обов’язків. Адміністративне судочинство є 
складовою адміністративної юстиції, а вона, 
у свою чергу, – складовою адміністративного 
процесу [2, с. 80–81]. 

Стан дослідження проблеми
Безумовно, питання розвитку адміністра-

тивного судочинства та відповідного законо-
давства не залишалися поза увагою вчених 
(В. Матвійчук, О. Хар, І. Коліушко, Н. Алек-
сандрова, А. Комзюк, Р. Мельник, В. Бевзен-
ко, О. Кузьменко, Є. Курінний, Т. Гуржій, 
М. Міхеєнко, Є. Харитонова, О. Харитонова 
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тощо), проте у численних працях досліджува-
лися лише загальні питання адміністративно-
го процесуального феномену, зокрема зміст і 
сутність адміністративного судочинства, його 
принципи і завдання.

Виклад основного матеріалу
Становлення України як правової євро-

пейської держави, в якій надійно захищають-
ся та гарантуються права та свободи людини 
органічно пов’язано з формуванням та ефек-
тивною діяльністю системи адміністративної 
юстиції. Характеризуючи адміністративне 
судочинство як невід’ємний елемент більш 
загальної системи захисту прав людини, необ-
хідно привернути увагу до принципів, осо-
бливостей їх застосування та завдання адміні-
стративного судочинства.
Розгорнуте визначення поняття «адміні-

стративне судочинство» дає у дисертаційній 
роботі А. Руденко. На його думку, яку також 
підтримує і О. Андруневчин, адміністратив-
не судочинство – це форма позитивного здій-
снення правосуддя, яка полягає у всебічному, 
повному, об’єктивному розгляді та вирішенні 
адміністративними судами в стадійному по-
рядку, визначеному нормами Кодексу адміні-
стративного судочинства України, адміністра-
тивно-правових спорів, що виникають між 
фізичними та юридичними особами, з одного 
боку, та суб’єктом владних повноважень (ор-
ганом державної влади, органом місцевого 
самоврядування, їх посадовими і службовими 
особами) – з іншого, з метою захисту прав та 
свобод фізичних осіб, прав і законних інтер-
есів юридичних осіб, здійснення контролю у 
сфері публічно-правових відносин [3, с. 28]. 
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 3 

КАС України зміст  адміністративного процесу 
складають правовідносини, що виникають під 
час здійснення адміністративного судочинства. 
Варто зауважити, що становлення галу-

зі адміністративного права України, в якому 
відбулося теоретичне формулювання термі-
ну «адміністративний процес» було здійснено 
ще до прийняття КАС України у 2005 році та 
подальшого становлення системи адміністра-
тивного судочинства з метою судового вирі-
шення адміністративних спорів. 
Мета судочинства становить уявну мо-

дель бажаного результату, те, до чого праг-

нуть суб’єкти судового процесу, то під метою 
адміністративного судочинства слід розуміти 
захист прав і законних інтересів фізичних та 
юридичних осіб, держави, забезпечення за-
конності та справедливості при здійсненні 
правосуддя. Мета розкривається через за-
вдання [5, с. 6].
Згідно із ч. 1 ст. 2 КАСУ завданням ад-

міністративного судочинства є захист прав, 
свобод та інтересів фізичних осіб, прав та ін-
тересів юридичних осіб у сфері публічно-пра-
вових відносин від порушень з боку органів 
державної влади, органів місцевого самовря-
дування, їхніх посадових і службових осіб, ін-
ших суб’єктів при здійсненні ними владних 
управлінських функцій на основі законодав-
ства, у тому числі на виконання делегованих 
повноважень шляхом справедливого, не-
упередженого та своєчасного розгляду адміні-
стративних справ. До адміністративних судів 
можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії 
чи бездіяльність суб’єктів владних повнова-
жень, крім випадків, коли щодо таких рішень, 
дій чи бездіяльності Конституцією чи закона-
ми України встановлено інший порядок судо-
вого провадження. 
На думку В. Башкатової і О. Світличного, 

головним завданням вітчизняного адміністра-
тивного судочинства, має бути захист при-
родних прав громадян від порушень з боку 
органів публічної влади, їх посадових осіб, які 
здійснюють владні функції відповідно до чин-
ного законодавства [4, с. 19].
Основним змістом практики правозахис-

ної діяльності адміністративних судів виступає 
забезпечення відновлення, охорони прав фі-
зичних та юридичних осіб, у разі їх порушень 
у публічно-правових відносинах, сутність, 
ознаки та класифікаційні види яких не є ще 
поки що на належному рівні дослідженими у 
вітчизняній юридичній науці, проте це питан-
ня має велике значення як теоретичне, так і 
практичне, оскільки безпосередньо пов’язане 
з обранням особою належного суду для за-
хисту тих чи інших своїх прав, порушених 
чи незабезпечених у відносинах із суб’єктами 
владних повноважень, а отже, і з досягненням 
завдань оперативності та дієвості судочинства. 
Національна концепція адміністратив-

ного судового захисту виходить із забезпе-
ченості ним як публічних, так і приватних 
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(визначених відповідно публічним та при-
ватним правом) суб’єктивних прав фізичних 
осіб, коли допускається їх порушення або 
обмеження в публічно-правових відносинах 
суб’єктами владних повноважень (ч. 1 ст. 2 
КАСУ). В адміністративному судочинстві за-
хищається більшість політичних, соціальних 
прав і свобод громадян України, а також чи-
мале коло економічних, особистих й духовних 
суб’єктивних правових можливостей людини, 
визначених нормативно-правовими актами 
України, реалізація яких відбувається у відно-
синах з органами державної влади та органа-
ми місцевого самоврядування, або які зазна-
ють обмежень (порушень) у роботі останньої 
чи її посадових чи службових осіб [6, с. 161]. 
Це свідчить про те, що адміністративна юс-
тиція в Україні є спеціальним незалежним 
правовим інститутом, покликаним урегульо-
вувати, неупереджено розв’язувати спори між 
державою та громадянським суспільством 
(його конкретними членами). Зазначене між 
тим, не виключає виконання адміністратив-
ними судами й функції гаранта законності під 
час державного регулювання економіки, не-
припустимості необґрунтованого втручання 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування у сферу вільного ринкового 
господарювання. 
Отже, адміністративне судочинство, як 

процесуальна діяльність, пов’язується саме із 
«розглядом і вирішенням адміністративних 
справ», що вказує на процесуальну сторону 
правосуддя в адміністративних справах, ха-
рактеризуючи таким чином сам його процес, 
спрямований на розв’язання публічно-право-
вого спору, а також захист прав та інтересів 
фізичних та юридичних осіб від порушень з 
боку суб’єктів владних повноважень, якщо 
таке порушення мало місце. 
З огляду на те, що відповідно до п. 4 ч. 1 

ст. 3 КАСУ адміністративне судочинство ви-
значено саме як діяльність адміністративних 
судів щодо розгляду і вирішення адміністра-
тивних справ, тобто вирішення фактично 
означає усунення публічно-правового кон-
флікту між фізичною чи юридичною особою 
та суб’єктом владних повноважень, коли по-
рушене право відновлено чи захищено в ін-
ший спосіб, що забезпечує ефективне понов-
лення в правах або справедливу компенсацію 

шкоди, або ж коли суд владно підтвердить від-
сутність між сторонами спірних матеріальних 
правовідносин і відсутність у позивача права, 
за захистом якого він звернувся до адміні-
стративного суду, або ж за наявності спірних 
матеріальних правовідносин дійде висновку 
про незаконність чи недоведеність позовних 
вимог позивача. 
Переходячи до розгляду принципів ад-

міністративного судочинства, варто сказати, 
що вони, будучи основоположними засадами, 
ідеями, в яких відображені якісні особливості, 
певні специфічні властивості, що закріплені 
в нормах права і які відображають структуру 
адміністративного судочинства, стан та пер-
спективи його розвитку, спрямовані на захист 
прав, свобод і інтересів фізичних осіб, прав 
та інтересів юридичних осіб у сфері публіч-
но-правових відносин від порушень з боку 
суб’єктів владних повноважень. 
Також принципи адміністративного су-

дочинства закріплено, окрім КАС України, 
у Конституції України, Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод 
та інших міжнародних договорах, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною Ра-
дою України.
Згідно зі ст. 129 Конституції України осно-

вними засадами судочинства є: 1) законність; 
2) рівність усіх учасників судового процесу пе-
ред законом і судом; 3) забезпечення доведе-
ності вини; 4) змагальність сторін та свобода в 
наданні ними суду своїх доказів і у доведенні 
перед судом їх переконливості; 5) підтриман-
ня державного обвинувачення в суді проку-
рором; 6) забезпечення обвинуваченому пра-
ва на захист; 7) гласність судового процесу та 
його повне фіксування технічними засобами; 
8) забезпечення апеляційного та касаційно-
го оскарження рішення суду, крім випадків, 
встановлених законом; 9) обов’язковість рі-
шень суду. Відповідно до ст. 7 КАСУ принци-
пами здійснення правосуддя в адміністратив-
них судах є: 1) верховенство права; 2) закон-
ність; 3) рівність усіх учасників адміністратив-
ного процесу перед законом і судом; 4) зма-
гальність сторін, диспозитивність та офіційне 
з’ясування всіх обставин у справі; 5) гласність і 
відкритість адміністративного процесу;-

6) забезпечення апеляційного та касацій-
ного оскарження рішень адміністративного 
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суду, крім випадків, установлених цим Кодек-
сом; 7) обов’язковість судових рішень [1].
Також необхідно зазначити, що в прин-

ципах адміністративного судочинства відо-
бражені його основні риси та визначено 
структуру, засади побудови, логіка розміщен-
ня положень, що повною мірою дозволяє 
зрозуміти його суть та значення, сприяє пра-
вильному застосуванню норм адміністратив-
ного судочинства. Принципи адміністратив-
ного судочинства слід розглядати у тісному 
взаємозв’язку між собою, які у структуровано-
му вигляді становлять єдину систему, взаємо-
доповнюють один одного та розкриваються 
через зміст іншого. 
Як слушно наголошує С. Бондарчук, 

принципи сприяють правильному пізнанню 
та застосуванню адміністративно-процесуаль-
них норм, є основою для законодавчої прак-
тики, підготовки, розробки і прийняття від-
повідних їм за змістом правових норм та по-
дальшого їх удосконалення, характеризують 
суть та значення права як регулятора суспіль-
них відносин у галузі здійснення правосуддя в 
адміністративних справах, його соціальну цін-
ність. До характерних властивостей принци-
пів адміністративного судочинства відносить: 
а) ідейну спрямованість – в основі принципів 
закладена певна ідея, яка є передумовою їх 
виникнення і обумовлюється соціально-пра-
вовими чинниками суспільного життя; б) фор-
мальну визначеність – принципи знаходять 
свій прояв у нормі права через їх текстуальне 
нормативне закріплення в КАСУ у вигляді 
окремої статті; в) демократичність – принци-
пи адміністративного процесу є елементом 
людської культури, цінностями ідеологічного 
порядку, таких як правова держава, грома-
дянське суспільство, рівність, незалежність 
і свобода; г) дієвість – принципи адміністра-
тивного судочинства враховуватися на всіх 
стадіях адміністративного процесу, у всіх ви-
дах проваджень в адміністративних справах; 
д) автономність – зміст одного принципу не 
повинен дублювати змісту інших принципів 
адміністративного процесу; е) системність – 
принципи складають певну сукупність, що пе-
ребуває у відношеннях і зв’язках між собою, 
та формують відповідну цілісність та єдність 
[7, с. 15]. 

Принципи адміністративного судочинства 
можна класифікувати за такими критеріями: 
1) за сферою поширення – загальноправові, 
галузеві, міжгалузеві; 2) за способом норма-
тивного закріплення – принципи, закріпле-
ні у Конституції України або у законодавчих 
нормативно-правових актах, і принципи, які 
реалізуються в судовій практиці і виводяться 
із положень законодавства про адміністратив-
не судочинство; 3) за об’єктом впливу – прин-
ципи, які визначають процесуально-правову 
діяльність адміністративного суду і принципи, 
які визначають процесуальну діяльність осіб, 
які беруть участь у справі (сторін, третіх осіб, 
представників сторін і третіх осіб); 4) за пред-
метом правового регулювання: а) принципи 
організації правосуддя (судоустрою і судочин-
ства), а також функціональні (принципи про-
цесуальної діяльності – судочинства); б) прин-
ципи, які визначають зміст процесуальної 
діяльності (офіційне з’ясування всіх обставин 
справи, диспозитивність, змагальність тощо); 
в) принципи, які визначають процесуальну 
форму виконання процесуальних дій (глас-
ність, відкритість). Запропонована класифі-
кація дозволяє уникнути протиріч у терміно-
логії і дозволяє належним чином сприймати 
особливості оновленого адміністративно-про-
цесуального законодавства [8, с. 407]. 

Висновки
Підсумовуючи викладене, необхідно за-

значити, що принципи як основні правила, 
вимоги, засади щодо здійснення адміністра-
тивного судочинства  в Україні поєднані в 
єдину систему завдяки тому, що кожен з них 
окремо і всі разом служать єдиній меті – за-
хист прав і свобод людини і громадянина в 
Україні.
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SUMMARY 
The article is devoted to the study of the 

development of administrative proceedings, its 
relationship with the administrative process. It 
is noted that the most important principle of the 
Constitution of Ukraine is the recognition of human 
and civil rights and freedoms as the highest value. 
They determine the meaning, content and application 
of laws, the activities of the legislative and executive 
branches, local self-government and are provided 
with judicial protection. Since its inception, the 
Ukrainian state has undergone a process of constant 
reform, aimed primarily at ensuring guarantees 
of human and civil rights and freedoms. The 
reforms are based on modern ideas about how the 
relationship between government and man, the 
state and society, the administrative apparatus 
and business should be built. Modern science of 
administrative law also demonstrates a tendency to 
more meticulous study of the rights and freedoms of 
man and citizen in the exercise of executive power, 
ways to protect the individual from administrative 
arbitrariness. In other words, administrative law 
is directly involved in the implementation of the 
principle of anthropocentrism. It is noted that the 
task of protecting the rights, freedoms and legitimate 
interests of man and citizen in relations with the state 
is a special area of administrative justice. The reform 
of this institution cannot be considered complete until 
work has been done to further improve the litigation 
courts in the public sphere.

Key words: administrative proceedings, courts, 
principles, subjects, purpose, tasks, protection of 
rights, anthropocentrism.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню питан-

ня розвитку адміністративного судочинства, 
його співвідношення з адміністративним про-
цесом. Зауважено, що найважливіший прин-
цип Конституції України – це визнання прав і 
свобод людини і громадянина вищою цінністю. 
Вони визначають сенс, зміст і застосування 
законів, діяльність законодавчої і виконавчої 
влади, місцевого самоврядування і забезпечу-
ються судовим захистом. З моменту свого ви-
никнення Українська держава переживає про-
цес постійного реформування, спрямованого, 
передусім, на забезпечення гарантій прав і 
свобод людини і громадянина. В основі реформ 
лежать сучасні уявлення про те, як повинні 
будуватися взаємовідносини між владою і лю-
диною, державою і суспільством, адміністра-
тивним апаратом і бізнесом. Сучасна наука 
адміністративного права також демонструє 
тенденцію до прискіпливішого вивчення пи-
тань забезпечення прав і свобод людини і гро-
мадянина в ході реалізації виконавчої влади, 
способів захисту особи від адміністративного 
свавілля. Інакше кажучи, адміністративне 
право безпосередньо включається в реалізацію 
принципу людиноцентризму. Зауважено, що 
завдання із забезпечення захисту прав, свобод 
і законних інтересів людини і громадянина у 
взаємовідносинах з державою є особливим на-
прямом адміністративної юстиції. Реформу-
вання цієї інституції не можна вважати за-
вершеним до того часу, поки не буде проведена 
робота щодо подальшого вдосконаленню діяль-
ності судів з розгляду спорів у публічно-право-
вій сфері.
Ключові слова: адміністративне судочин-

ство, суди, принципи, суб’єкти, мета, завдан-
ня, захист прав, людиноцентризм.



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

102Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2018

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÇÀÕÈÑÒ ÏÐÀÂ 
ÏÀÖ²ªÍÒ²Â (Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ)

Рассмотрены международные норматив-
ные документы и практика Европейского 
суда по правам человека по защите прав па-
циентов в разных странах. Сделан вывод, что 
практика рассмотрения дел о нарушении прав 
пациентов Европейским судом по правам че-
ловека стала ориентиром для реформы здра-
воохранения большинства стран европейского 
региона и позволила достичь в работе систем 
здравоохранения положительных изменений.
Ключевые слова: защита прав пациентов, 

способы защиты прав пациентов, здравоохра-
нение, судебная практика, решения Европей-
ского суда по правам человека.
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нових положень, які регулюють і захищають 
права та інтереси пацієнтів, що пов’язано із 
зобов’язаннями привести національне зако-
нодавство про охорону здоров’я у відповід-
ність до європейських стандартів.
Дослідженню різних аспектів дотриман-

ня права особи на охорону здоров’я взагалі і 
захисту її прав як пацієнта зокрема, присвя-
чені праці В. І. Теремецького, О.М. Музичука 
та ін., які окреслили проблеми правового ре-
гулювання реформування системи охорони 
здоров’я в Україні, зокрема ті, що виникають 
при введенні договірного регулювання пра-
вовідносин між пацієнтом і лікувальним за-
кладом [1]; С.В. Книша, який проаналізував 
правові засади медичної реформи та осно-
вний принцип, на якому ґрунтується автоно-
мія медичних закладів – «пацієнт – гроші» [2]; 
Н.В. Коробцової, яка розглянула зміст, струк-
туру і встановлені державою загальні та спе-
ціальні гарантії дотримання права людини 
на охорону здоров’я [3], В. І. Теремецького, 
О. Ю. Салманової та ін., які дослідили осно-
вні теоретико-практичні проблеми, пов’язані 
з реалізацією права на медичне забезпечен-
ня ув’язнених осіб [4], та інших вітчизняних 
науковців. Утім вивчення позитивного між-
народного досвіду захисту прав пацієнтів є 
необхідним, адже сприяє побудові нової на-
ціональної системи охорони здоров’я Украї-
ни, спрямованої на збереження і зміцнення 
здоров’я населення країни.

Мета статті є вивчення і аналіз правового 
забезпечення прав пацієнтів та способів їх за-

Вступ
Сьогодні значна кількість міжнародних 

та національних організацій, діяльність яких 
пов’язана з охороною здоров’я, беруть актив-
ну участь у забезпеченні, реалізації, захисту 
прав і безпеки пацієнтів, слідкують за факта-
ми порушень у медичних установах та постій-
но їх оприлюднюють. Отже, вони намагають-
ся змінити ставлення держави і громадськості 
до цієї проблеми в бік покращення відносин 
між лікарями та пацієнтами.
Останнім часом на міжнародному рівні 

було прийнято чимало нормативних доку-
ментів, що регулюють права пацієнтів. Такі 
міжнародні організації, як ООН, Ра да Єв-
ропи, Всесвітня Психіатрична Організація, 
Всесвітня організація охорони здоров’я ак-
тивно беруть участь у забезпеченні прав паці-
єнтів. З моменту набуття Україною членства 
у Раді Європи також пожвавилися розробки 
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хисту на міжнародному рівні, з метою запо-
зичення і впровадження позитивного досвіду 
та запобігання порушенням прав пацієнтів.

Виклад основного матеріалу
Розвиток досягнень у медицині, зростан-

ня приватної та нетрадиційної медицини 
зумовлюють виникнення судової практики, 
що стимулює наукові дискусії стосовно пра-
вовідносин із приводу захисту прав пацієнта. 
Проаналізуємо приклади із судової практики 
Європейського суду з прав людини (далі – 
ЄСПЛ) щодо захисту прав пацієнта, які свід-
чать про виокремлення основних статей Кон-
венції, розглядаючи порушення яких, ЄСПЛ 
ухвалює рішення на користь пацієнтів.
Так, рішення ЄСПЛ висвітлюють різні ас-

пекти реалізації особистих немайнових прав 
людини, зокрема правовий статус ембріона 
чи плода. Враховуючи особливість статусу 
ЄСПЛ, чималий інтерес викликають скарги, 
що подаються до нього державами-учасни-
цями Конвенції. У вирішенні таких специ-
фічних питань ЄСПЛ виходить з того, що 
держави мають певну свободу вибору в їх ре-
гулюванні. Прикладом такого підходу ЄСПЛ 
є рішення у справі «Брюггеманн і Шойтен 
проти Федеральної Республіки Німеччина» 
[5]. Відповідно до цього рішення Європей-
ська комісія з прав людини визнала, що дер-
жава може встановлювати певні обмеження 
при здійсненні права на аборт, не порушу-
ючи при цьому права вагітної жінки на при-
ватне життя, яке міститься у ст. 8. При цьому 
ЄСПЛ ухилився від трактування будь-яких 
репродуктивних прав [6].
У справах про відшкодування матеріаль-

ної та моральної шкоди, заподіяної неналеж-
ним лікуванням, пацієнти можуть виступа-
ти як споживачі, зокрема національні суди 
України посилаються на рішення ЄСПЛ у 
справі «Бендерський проти України» [7].
Предметом розгляду у справі «Бендер-

ський проти України» були вимоги про ро-
зірвання договору про надання медичних 
послуг та відшкодування шкоди, завданої 
здоров’ю неналежним лікуванням. Суть спра-
ви полягає в тому, що під час першої опера-
ції в сечовому міхурі заявника було залише-
но марлеву серветку розміром 10x20 см, яка 
була виявлена тільки під час другої операції. 

У період між двома операціями заявника не 
оперували, стан його здоров’я (гострий та 
сильний біль, гнійне запалення, втрата сво-
боди пересування та здатності працювати 
фізично) погіршився через наявність сторон-
нього тіла в його організмі. Заявник також 
наголосив, що його психологічні страждан-
ня безпосередньо пов’язані, зокрема, з його 
соціальною ізоляцією, а шок – з виявленням 
серветки. У доповненні до позовної заяви, 
поданому пізніше, заявник стверджував, що 
ядерно-магнітно-резонансне дослідження, 
зроблене заявнику в центрі, не виявило вели-
кого камінця, розташованого в нирці на той 
момент, який, однак, був виявлений під час 
такого ж дослідження в Протипухлинному 
центрі Донецька. У своїх свідченнях центр-
відповідач заперечував проти вимог та dсіх 
доводів скаржника. З огляду на експертний 
висновок, яким заперечувалися твердження 
скаржника, а також інші відомості у справі 
судом було відмовлено в задоволенні позо-
ву як недоведеного. Після звернення до всіх 
національних судів заявник подав скаргу до 
ЄСПЛ і вимагав 5 164 грн. відшкодування 
матеріальної шкоди – вартості його лікування 
в центрі. Він також зазначав, що після опе-
рації в центрі та через запалення, зумовлене 
наявністю стороннього тіла в його організмі, 
він змушений був бути прооперований ще 
декілька разів, а саме йому було видалено се-
човий міхур та одну з нирок. Він стверджує, 
що вартість цих операцій дорівнює приблиз-
но 800 євро, але він не зберіг рахунків. Його 
кілька разів лікували медикаментозно, проте 
і в цьому випадку він не може надати підтвер-
джень. Що стосується моральної шкоди, якої 
він зазнав, заявник вимагав 200 000 гривень 
(приблизно 33 400 євро). Він стверджував, що 
зазнав сильного болю, тому йому було при-
значено морфій від двох до чотирьох разів на 
день. Він зазначає, що після всіх цих опера-
цій перетворився на інваліда першої групи та 
втратив працездатність, втратив свободу руху 
та потребує постійного догляду. Заявник під-
креслив, що його психологічні страждання 
спричинені його соціальною ізоляцією та 
байдужістю органів влади до його проблеми. 
Уряд України вважав, що вимоги заявника є 
необґрунтованими, оскільки відсутнє остаточ-
не судове рішення, яке б доводило, що центр 
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завдав заявнику будь-яку шкоду. Уряд нага-
дав, що ЄСПЛ не повинен замінити оцінку 
фактів національними судами власною оцін-
кою та знову наголошує на тому, що Україна 
виконала свої позитивні зобов’язання щодо 
цього питання. Суд нагадав, що єдиною під-
ставою для призначення справедливої сатис-
факції є той факт, що компетентні державні 
органи не продемонстрували, як правило, 
очікуваних у таких ситуаціях зусиль, які були 
б спрямовані на забезпечення заявнику його 
права на справедливий судовий розгляд і на 
здійснення ефективного 108 розслідування 
щодо шкоди, завданої його фізичній ціліс-
ності. Оскільки суми, що вимагає заявник як 
відшкодування матеріальної шкоди, жодним 
чином прямо не пов’язані з констатованими 
ЄСПЛ порушеннями, останній відкинув цю 
вимогу. Проте на засадах справедливості, як 
передбачає ст. 41 Конвенції [8], ЄСПЛ при-
суджує заявнику 2 000 євро відшкодування 
моральної шкоди. Як бачимо, у рішенні не 
вживається термін «неустойка» [6].
Також, як приклад судового рішення 

ЄСПЛ можна привести рішення «Каверзін 
проти України». Так, заявник вимагав від-
шкодування за психічні та фізичні страждан-
ня. ЄСПЛ постановив, що мало місце пору-
шення ст. 3 Конвенції з огляду на відсутність 
у період з січня до вересня 2001 р. адекватної 
медичної допомоги у зв’язку з ушкодженням 
ока заявника, та присудив заявникові 40 000 
євро на відшкодування моральної шкоди [9].
У ЄСПЛ також існує практика розгляду 

справ про штучне запліднення, а відповідно 
й захисту прав пацієнтів. У справі «Діксон 
проти Сполученого Королівства» [10] ЄСПЛ 
було пред’явлено скаргу щодо відмови влади 
у дозволі на штучне запліднення особам, які 
відбувають покарання у місцях позбавлення 
волі. ЄСПЛ готовий визнати правомірним 
для цілей застосування другого параграфа 
ст. 8 те, що при розробці та практичній ре-
алізації політики влада повинна виходити з 
принципу благополуччя кожної дитини. Од-
нак не можна заходити настільки далеко, щоб 
перешкоджати спробам батьків, які бажають 
зачати дитину, зробити це в обставинах, по-
дібних обставинам справи, тим більше що 
друга заявниця перебувала на волі й могла 
б подбати про зачаття дитини до звільнення 

з ув’язнення її чоловіка. Великобританія ви-
значила, що Конвенцію слід застосовувати до 
людської істоти з моменту народження [6].
ЄСПЛ розглядає також справи? які сто-

суються смерті особи в медичних установах. 
Він наголошує на необхідності швидкого ви-
рішення справ, які стосуються смерті особи 
в медичних установах. Помилки, допуще-
ні медпрацівниками, мають з’ясовуватися 
швидко. У подальшому цю інформацію слід 
невідкладно розповсюджувати серед пер-
соналу медичної установи загалом аби не 
допустити повторення негативного досвіду 
в майбутньому, а відтак – гарантувати па-
цієнтам надання якісніших медичних по-
слуг [11].
Показовою є справа «Биржиковський 

проти Польщі» (Byrzykowski v. Poland) (2006) 
[12]. У фабулі передбачено, що 11.07.1999 р. 
дружину заявника привезли до Медичної 
академії м. Вроцлава, де вона мала того дня 
народжувати. Однак пологи не наставали, а 
діагностичні прилади показували, що у ди-
тини виявляються серцеві проблеми. Було 
вирішено робити кесарів розтин, який про-
водили наступного дня о 10-й годині. Дру-
жині заявника зробили ін’єкцію, після чого 
вона опинилася у стані коми. Спроби повер-
нути хвору до свідомості були марними. Тоді 
дружину заявника перевезли у відділення ін-
тенсивної терапії. Тридцять першого липня 
1999 року вона померла. У новонародженого 
сина заявника одразу виявилися проблеми із 
серцем, а також ускладнення неврологічного 
характеру. Наразі він потребує постійного 
медичного спостереження. ЄСПЛ постано-
вив, що мало місце порушення ст. 2 Конвен-
ції, яке виявилось у відсутності належного 
розслідування обставин смерті дружини заяв-
ника та істотного погіршення здоров’я його 
сина. Відповідно до ст. 41 Конвенції ЄСПЛ 
призначив сплатити заявнику 20 000 євро як 
компенсацію моральної шкоди і 1 150 євро 
на відшкодування судових витрат [12]. У цій 
справі суд звернув увагу на надмірну трива-
лість процесу. Він вказав, що, на його думку, 
заходи, спрямовані на з’ясування обставин 
смерті дружини заявника, не сприяли, а на-
впаки, перешкоджали її вирішенню. Будь-які 
дії, що, можливо, змогли виявити помилки, 
допущені медпрацівниками, не допомогли 
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ефективному з’ясуванню причин смерті дру-
жини заявника [12].
ЄСПЛ розглядає значну кількість справ 

щодо захисту прав та законних інтересів па-
цієнтів. Такі рішення є корисними не лише 
для української судової практики, а й для су-
дової практики інших держав щодо захисту 
прав пацієнтів.
Аналізуючи практику захисту пацієнтів e 

країнах Європи та США, слід зазначити, що 
в кожній державі є свої особливості, пов’язані 
з національним законодавством, традиціями, 
звичаями, культурою тощо, однак спільною 
метою є захист прав пацієнта. Так, законо-
давство Швеції забороняє особам, які не ма-
ють кваліфікації лікаря, обслуговування під 
час лікування інфекційних захворювань, зло-
якісних пухлин, діабету, епілепсії, під час ва-
гітності; обстеження та лікування дітей до 8 
років; надання письмової рекомендації [13]. 
Це зі свого боку гарантує пацієнту право на 
якісне медичне обслуговування.
Відповідно до п. 1 ст. 6 Директиви 2001/83/

ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС від 
06.11.2001 р. про Звід правил Співтовариства 
щодо лікарських препаратів для людини дер-
жава може згідно зі своїм чинним законодав-
ством і задля задоволення особливих потреб 
виключити зі сфери дії положень цієї Ди-
рективи лікарські засоби, які постачаються 
за індивідуальним замовленням, зробленим 
відповідно до вказівок медичного працівни-
ка, який має необхідну ліцензію, і призначені 
для застосування до його пацієнтів, за яких 
він несе пряму особисту відповідальність [14]. 
Такі норми, зокрема, гарантують пацієнту 
право на життя, на якість медичного обслу-
говування.
Пунктом 14 Європейської хартії прав па-

цієнтів, яка прийнята на нараді великих ор-
ганізацій громадянського суспільства країн 
ЄС у Римі в листопаді 2002 р. [15], передба-
чене право на компенсацію, тобто право на 
отримання протягом розумного короткого 
строку достатньої компенсації у разі заподі-
яння фізичної чи моральної та психологічної 
шкоди діяннями медичного закладу [6]. Таке 
положення Хартії є гуманним та справедли-
вим відносно особи, яка зазнала фізичної, мо-
ральної, психологічної шкоди внаслідок не-
правомірних діянь медичного закладу.

Концепція відповідальності без вини при 
наданні компенсації пацієнту за отримані 
збитки діє у Швеції, Фінляндії та Новій Зе-
ландії. В останній, зокрема, концепція «від-
повідальності без вини» (no fault liability) діє 
з 1970 р. як різновид соціального страхуван-
ня від нещасного випадку під час медичного 
втручання. Скарги пацієнтів розглядає Но-
возеландська Корпорація з компенсацій, яка 
сплачує збитки пацієнту. Однак, коли Корпо-
рація кваліфікує випадок як злочинну халат-
ність медичного персоналу, пацієнт має звер-
татись до суду [16, с. 40]. У Фінляндії Законом 
«Про нещасні випадки з пацієнтом» 1986 
року створено своєрідну систему страхуван-
ня відповідальності, яка не потребує доказів 
вини тих, хто заподіяв шкоду пацієнту. Від-
повідно до закону всі особи, що здійснюють 
медичну практику, мають застрахувати свою 
відповідальність [17, с. 50; 18, с. 18]. Права па-
цієнтів-позивачів у Швеції надійно захищені 
спеціальним законом, який передбачає ви-
плату значних компенсацій Страховим кон-
сорціумом (суми визначаються за встановле-
ними Консорціумом тарифами) [19, с. 44].
У праві Англії та США існують дефініції, 

тотожні поняттю (аналоги) моральної шко-
ди: психологічна шкода (psychological injury) 
[20], психіатрична шкода (psychiatric injury), 
нервовий шок, потрясіння (nervous shock), 
звичайні переживання (ordinary chock). Ан-
гло-американське право, насамперед, роз-
різняє мету відшкодування психічної шкоди: 
компенсаційну – у разі простого необережно-
го її спричинення та штрафну – у разі навмис-
ного або з грубої необережності заподіяння 
такої шкоди [21, с. 213]. У першому випадку 
делінквент відповідає лише за фізичні страж-
дання, які є наслідком душевних страждань, 
а в другому – як за будь-які психічні (душевні) 
страждання, так і за фізичні [22, с. 66]. Судо-
вою практикою Англії та США випробувані 
різноманітні способи вирішення питання 
компенсації психічної шкоди. У деяких су-
дових рішеннях застосовувався часовий під-
хід, який припускає, що гострота сприйняття 
хвилювань, болю пом’якшується з плином 
часу. Суть іншого підходу полягає в тому, що 
«вартість» страждань має оцінюватися за до-
помогою «ринкових» критеріїв: наприклад, 
слід з’ясувати, за яку суму грошей людина 
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погодиться добровільно пережити операцій-
ний біль, і призначити цю суму як компенса-
цію [6].
Водночас у Швеції психологічні пережи-

вання без наявності фізичних ушкоджень вза-
галі не відшкодовуються. В англійських судах 
при призначенні відшкодування психічної 
шкоди враховують близькість потерпілого до 
події, а при необережному заподіянні смерті 
близького психічна шкода не відшкодовуєть-
ся, якщо вона виражається у «звичайному» 
горі від втрати, оскільки горе розглядається 
як звичайна людська реакція, а не як шко-
да будь-якого роду. Наприклад, батькам, які 
знайшли свого сина повішеним у нежитлово-
му приміщенні госпіталю (госпіталь визнав 
свою відповідальність за те, що сталося), була 
присуджена компенсація психічної шкоди в 
розмірі по 8500 фунтів кожному [23, с. 6–7].
Висновок. Отже, у Європі та США за 

останні декілька десятиліть було реалізовано 
ряд важливих колективних заходів, спрямо-
ваних на розвиток прав пацієнтів і розробле-
ні відповідні норми та принципи, які були 
прийняті як європейські стандарти. Досвід, 
напрацьований за цей період, ліг в основу 
міжнародної концепції прав пацієнтів, що є 
прикладом колективної праці багатьох кра-
їн світу. Практика розгляду справ про пору-
шення прав пацієнтів ЄСПЛ стала орієнти-
ром для реформи охорони здоров’я більшос-
ті країн європейського регіону і дозволила 
досягти в роботі систем охорони здоров’я 
значних змін на краще. Розробляючи права 
пацієнтів, створюючи і ухвалюючи відповід-
ні закони, країни ЄС здійснювали активні дії 
по впровадженню розроблених принципів у 
реформу системи охорони здоров’я, що зро-
било дуже позитивний вплив як на систему 
охорони здоров’я, так і на громадянське сус-
пільство загалом.
Міжнародна практика захисту прав паці-

єнтів є досить різноманітною. Утім основним 
завданням ЄСПЛ та міжнародних організа-
цій у вирішенні питань, пов’язаних із захис-
том прав людини, є дотримання державами-
учасницями Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод.
Оскільки Україна ратифікувала вказану 

Конвенцію, визнавши обов’язковою юрис-
дикцію ЄСПЛ на своїй території з усіх пи-

тань, що стосуються тлумачення і застосу-
вання цієї Конвенції, то рішення ЄСПЛ є 
обов’язковими для виконання незалежно від 
того, чи стосуються вони України, чи ні, а та-
кож незалежно від наявності їх офіційного 
українського перекладу.
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АНОТАЦІЯ 
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Muliar Halyna V. 
ADMINISTRATIVE AND LEGAL 

PROTECTION OF PATIENTS’ RIGHTS 
(INTERNATIONAL PRACTICE)

International normative documents and 
practice of the European Court of Human 
Rights regarding the protection of patients’ 
rights in different countries have been studied. 
It has been concluded that the practice of hear-
ing cases of patient rights’ violations by the Euro-
pean Court of Human Rights became a bench-
mark for healthcare reform in most countries in 
the European region and allowed for achieving 
positive changes within the health care systems.

Key words: protection of patients’ rights, 
ways of protecting patients’ rights, health care, 
case law, judgments of the European Court of 
Human Rights.
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Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÉ ÄÎÑÂ²Ä ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
ÎÐÃÀÍ²Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ

Установлено, что в рамках национальных 
правовых систем стран-членов Европейского 
Союза не существует единого унифицирован-
ного подхода к организации деятельности ор-
ганов прокуратуры. Исследован правовой ста-
тус, организация и принципы деятельности 
прокуратуры в Польше. Исследованы правовые 
основания функционирования прокуратуры 
Эстонии, которая является независимым ин-
ститутом в процессе реализации своих функ-
ций и задач. Проанализированы особенности 
организации функционирования прокуратуры 
в Испании. Привлечено внимание к необходи-
мости внесения изменений в украинское зако-
нодательство с целью качественного рефор-
мирования органов прокуратуры.
Ключевые слова: прокуратура, органы 

прокуратуры, европейский опыт, организация 
деятельности, функции прокуратуры, проку-
рор.

 ÁÀÍÀÕ Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äåêàí 
þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó, äîöåíò êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà òà ïðîöåñó 
Òåðíîï³ëüñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó

ÓÄÊ 342.5

Естонії та Іспанії для формування пропо-
зицій з удосконалення українського зако-
нодавства у цій сфері.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій свідчить про постійну увагу до питань 
вдосконалення функціонування органів 
прокуратури в Україні та доцільності за-
позичення іноземного досвіду. Цій про-
блематиці присвячені наукові праці таких 
учених, як: Н.М. Бакаянової, М.Й. Віль-
гушинського, Т.В. Вільчик, В.В. Городо-
венко, В.В. Заборовського, С.О. Іваниць-
кого, Л.М. Москвич, С.В. Прилуцького, 
та О.З. Хотінської-Нор [1, c. 24] та інших. 
Разом з тим, виокремлення особливостей 
організації діяльності органів прокурату-
ри, беручи до уваги інституціональний та 
функціональний підходи окремих держав-
членів Європейського Союзу, залишається 
недостатньо розробленим.

Метою статті є теоретико-прикладний 
аналіз європейського досвіду організації 
діяльності органів прокуратури з метою 
формування пропозицій щодо удоскона-
лення українського законодавства у цій 
сфері.

Виклад основного матеріалу                     
дослідження

Слід зазначити, що в межах національ-
них правових систем країн-членів Євро-
пейського Союзу не існує єдиного уніфі-
кованого підходу до організації діяльності 

Постановка проблеми
У сучасних умовах якісне реформуван-

ня органів прокуратури в Україні є мож-
ливим за умови врахування тих міжнарод-
них стандартів та практик, що засвідчили 
свою результативність. Крім того, в кон-
тексті обрання Україною чіткого курсу на 
євроінтеграцію доцільним є вивчення до-
свіду країн-членів Європейського Союзу 
щодо організації функціонування органів 
прокуратури. У зв’язку із зазначеним, ак-
туальним є дослідження особливостей ді-
яльності органів прокуратури в Польщі, 
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органів прокуратури. Відтак, важливо ви-
явити завдання та сутність функцій діяль-
ності цього правоохоронного органу у ви-
окремлених нами державах. 
Розпочнемо дослідження з питань ор-

ганізації діяльності прокуратури у Респу-
бліці Польща. Процес формування проку-
ратури Республіки Польща, її конституцій-
но-правового статусу є досить тривалим і 
йому характерні зміни підпорядкування 
та повноважень. Інститут державної служ-
би кримінального переслідування на те-
риторії Польщі зародився на початку XIX 
століття, а 1918 року було створено проку-
ратуру. Важливим у становленні правово-
го статусу прокуратури Республіки Поль-
ща став 2010 рік, оскільки саме тоді пар-
ламентом внесено зміни до Закону щодо: 
розподілу повноважень Генерального 
прокурора та Міністра юстиції; запрова-
дження строку повноважень Генерально-
го, апеляційного, окружного та районного 
прокурорів; обмеження слідчих дій проку-
рора; обов’язку прокурора документувати 
вказівки в матеріалах справи; врегулюван-
ня взаємовідносин Генерального прокуро-
ра із Сеймом, Президентом і Прем’єром; 
визначення основних принципів фінансу-
вання прокуратури [2, с. 114-115]. Сьогод-
ні ж правовий статус, організація і прин-
ципи діяльності прокуратури визначено у 
Законі від 28 січня 2016 року «Про про-
куратуру». Прокуратуру очолює Генераль-
ний прокурор, одночасно він є Міністром 
юстиції. Питання поєднання посади Міні-
стра юстиції та Генерального прокурора 
було і залишається дискусійним, оскільки 
може тлумачитись як порушення одного 
із принципів організації прокуратури – 
принципу позапартійності. Адже Міністр 
юстиції, з одного боку, виступає активним 
політиком та членом політичної партії, 
яка бере участь у парламентських вибо-
рах, з іншого – є керівником усіх прокуро-
рів держави. Більше того, такий принцип 
позапартійності закріплений у ст. 97 § 1 
польського Закону 2016 року, де вказуєть-
ся, що на час зайняття посади прокурор 
не може ані належати до політичної пар-
тії, ані брати участь у жодній політичній 
діяльності [3, c. 236].

Відповідно до § 1 статті 1 Закону Респу-
бліки Польщі «Про прокуратуру», система 
органів прокуратури складається з Гене-
рального прокурора, Національного про-
курора, інших заступників Генерального 
прокурора та прокурорів загальних ор-
ганізаційних підрозділів прокуратури та 
прокурорів Інституту національної пам’яті 
- Комісії для переслідування злочинів про-
ти польської нації. У свою чергу, § 2 цієї 
ж статті визначає, що найвищим органом 
прокуратури виступає Генеральний про-
курор, котрий одночасно є Міністром юс-
тиції. Як бачимо, законодавчі норми по-
збавляють прокуратуру однозначної неза-
лежності у зовнішньому аспекті, зважаючи 
на очолювання її політичною особою [4]. 
Повноваження прокурора в Польщі 

охоплює підтримання державного обви-
нувачення в суді, нагляду за законністю 
під час роз гляду цивільних, адміністра-
тивних справ, справ про проступки, тим-
часового затри мання та прийняття інших 
рішень про поз бавлення волі. Він має пра-
во оскаржувати в судах, брати участь у за-
побіганні злочин ності та вчиненні інших 
правопорушень. 
Згідно з Кодексом адміністративного 

судочинства Польщі від 30 серпня 2002 
року, прокурор може як порушувати ад-
міністративне провадження, так і брати 
участь у ньому на будь-якій стадії та ко-
ристуватися правами сторони, а також 
звертатися зі скаргою до головного адмі-
ністративного суду. У цьому Кодексі участі 
прокурора в адміністративному судочин-
стві відводиться низка статей (ч. ІV ст.ст. 
182–189), які регулюють його процесуаль-
ні повноваження при розгляді адміністра-
тивних справ [5, с. 47].
Позитивним фактом є те, що відповід-

но до Закону «Про прокуратуру», проку-
рор може втручатися у розгляд будь-яких 
судових справ, які стосуються дій підлітків 
або недієздатних осіб чи осіб з обмеженою 
здатністю захищати свої права. Якщо за-
хист законності потребує, прокурор може 
бути присутнім у суді та як самостійна рів-
ноправна сторона процесу має право по-
давати документи і письмові пояснення, 
допитувати свідків і експертів, проводити 
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візуальний огляд доказів, а також оскар-
жувати судові рішення тощо [6, с. 159].
Замість загального нагляду за закон-

ністю прокуратура Польщі взаємодіє з 
різними державними та громадськими 
інституціями щодо запобігання злочинам 
та проступкам. Закон Польщі «Про проку-
ратуру» прямо за значає, що на прокурату-
ру покладається співпраця з державними 
органами, дер жавними установами та ін-
шими суспільни ми організаціями в запо-
біганні злочинності та іншим правопору-
шенням [7, с. 291].
З огляду на вищесказане, пропонуємо 

вдосконалити положення українського за-
конодавства в частині повноважень про-
курора поза межами кримінальної юстиції 
у сфері захисту прав дітей, запозичивши 
польський досвід, зокрема, закріпити пра-
во прокурора втручатися у розгляд будь-
яких судових справ, які стосуються дій 
підлітків або недієздатних осіб чи осіб з 
обмеженою здатністю захищати свої пра-
ва. У процесі розгляду таких справ перед-
бачити право прокурора бути присутнім у 
суді та мати право подавати документи і 
письмові пояснення, допитувати свідків і 
експертів, проводити візуальний огляд до-
казів, а також оскаржувати судові рішення.
Особливий інтерес викликає досвід 

організації прокуратури в Естонії, де про-
куратура є державною установою у сфері 
управління Міністерства юстиції, діяль-
ність якої регулюється Законом про про-
куратуру 1988 року. Прокуратура керує 
досудовим розслідуванням, забезпечуючи 
його законність та ефективність; представ-
ляє державне обвинувачення в суді, бере 
участь у плануванні наглядових заходів, 
необхідних для запобігання та виявлен-
ня злочинів, та виконує інші обов’язки, 
покладені на прокуратуру законом. Про-
куратура є дворівневим органом, що 
складається з Генеральної прокуратури та 
чотирьох окружних прокуратур.
Відповідно до Глави 2 Закону про 

прокуратуру Естонії, Генеральний проку-
рор здійснює керівництво прокуратурою 
та виконує інші обов’язки, покладені на 
нього законом. Якщо Генеральний про-
курор тимчасово не може виконувати свої 

обов’язки, Міністр юстиції призначає про-
курора з числа прокурорів Генеральної 
прокуратури. Прокурорами Генеральної 
прокуратури є Генеральний прокурор, 
головні державні прокурори, державні 
прокурори та помічники прокурора [8].
Генеральна прокуратура може бути 

поділена на відділи, які затверджуються 
Міністром юстиції. Генеральний проку-
рор призначає державних прокурорів та 
помічників прокурора. Головні державні 
прокурори керують відділами Генеральної 
прокуратури та виконують інші покладені 
на них законодавством обов’язки. Головні 
державні прокурори в межах своєї сфери 
відповідальності мають право видавати 
накази районним прокуратурам.
Діяльність з судової підготовки 

прокурорів та адміністративного пер-
соналу координується відділом кадрів 
Управління Генеральної прокуратури за 
допомогою Навчальної ради прокурорів, 
до складу якої входять чотири прокурори 
з різних районних прокуратур, один про-
курор з Департаменту прокуратури, Гене-
рального прокурора та керівника відділу 
кадрів. Щорічно Відділ кадрів складає 
план навчання, який складається з право-
вих та практичних тренінгів. Щорічний 
план навчання складається на основі 
стратегічних рішень Навчальної ради, 
змін у законодавстві або ІТ-системах та 
висновків щодо потреб у прокуратурі [9].
Крім того, прокуратура Естонії характе-

ризується надзвичайною інформаційною 
відкритістю на доступністю. Це підтвер-
джується тим, що на офіційному сайті про-
куратури Естонії www.prokuratuur.ee містить-
ся інформація на трьох мовах (естонській, 
англійській, російській) про: завдання та 
стратегічні цілі прокуратури; бюджет; за-
купівлі; особливості кримінального прова-
дження із закріпленням бланків усіх про-
цесуальних документів досудового розслі-
дування у кримінальному провадженні, 
поради потерпілим, інструкції Генераль-
ного прокурора; окремий розділ для засо-
бів масової інформації, включаючи прин-
ципи співпраці прокуратури з пресою; пу-
блічний реєстр документів прокуратури; 
прийом громадян та способи збереження 
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приватної інформації, шляхи отримання 
документів прокуратурою; співпрацю Ге-
неральної прокуратури у кримінальних 
злочинах з науково-дослідними інститу-
тами: Департаменту поліції прикордонної 
охорони, Департаменту поліції безпеки, 
Податковим і митним департаментом, Де-
партаментом конкуренції, екологічної ін-
спекції та Генеральним штабом; контактні 
дані [10]. 
Як помітно із приведеного огляду, 

прокуратура Естонії є незалежною інсти-
туцією у процесі реалізації своїх функцій 
і завдань. Основні напрями діяльності 
прокуратури містяться безпосередньо у 
Законі про прокуратуру, оскільки на кон-
ституційному рівні існують лише блан-
кетні норми. Беручи до уваги естонський 
досвід щодо організації роботи прокура-
тури, пропонуємо запозичити досвід про-
ведення щорічних навчань прокурорів, 
який би складався з правових та прак-
тичних тренінгів на основі стратегічних 
рішень, змін у законодавстві, ІТ-системах 
та висновків щодо потреб у прокуратурі. 
Для збільшення відкритості в організації 
та функціонуванні прокуратури варто 
збільшити наповненість офіційного сайту 
Офісу Генерального прокурора, включа-
ючи всебічне надання інформації, порад, 
інструкцій щодо заповнення процесуаль-
них документів досудового розслідування 
у кримінальному провадженні, поради по-
терпілим, а також розробити публічний 
реєстр документів прокуратури.
На завершення розгляду європейсько-

го досвіду організації прокуратури про-
аналізуємо практику прокуратури Іспанії, 
яка є органом влади з функціональною 
автономією в рамках судової системи та 
покликана забезпечувати підтримання 
законності й незалежності судів з метою 
здійснення справедливого правосуддя, за-
хищати права громадян та суспільні інте-
реси за власною ініціативою або за заявою 
зацікавлених осіб. 
Прокуратура уповноважена проводити 

будь-які розслідування з метою з’ясування 
фактів вчиненого правопорушення, здій-
снює свої повноваження через власні ор-
гани, відповідно до принципів єдності та 

ієрархічної підпорядкованості. Правовий 
статус органів прокуратури Іспанії за-
кріплений у Законі «Про прокуратуру». 
Прокуратуру очолює Генеральний проку-
рор штату, який призначається королем 
за пропозицією уряду. Окремо в системі 
органів прокуратури існують спеціаль-
ні підрозділи, які розслідують злочини, 
пов’язані з обігом наркотичних засобів 
і психотропних речовин, відмиванням 
коштів, отриманих злочинним шляхом, 
корупційні злочини та злочини, вчинені 
організованими злочинними групами. Ан-
тикорупційний прокурор здійснює розслі-
дування злочинів, вчинених державними 
посадовими особами при здійсненні ними 
своїх повноважень та інших економічних 
злочинів. Також в Іспанії є військова про-
куратура, яка складається з головного 
військового прокурора, управління цен-
трального військового суду і прокурорів 
регіональних військових судів [11, c. 202].
Прокурор, відповідальний за справу, 

керує всіма етапами розслідування та при-
ймає рішення стосовно всіх його аспектів, 
зокрема, і щодо: інструкцій, що надходять 
до поліції та підрозділів технічної підтрим-
ки; обміну інформацією та координації з 
іншими національними та міжнародними 
установами. Враховуючи особливу склад-
ність справи, прокурор може працювати 
разом з іншими прокурорами, призна-
ченими для цього головним прокурором. 
Головний прокурор та Генеральний про-
курор можуть давати конкретні вказівки 
антикорупційним прокурорам, з якими 
останні можуть не погодитися, заявивши 
свою позицію в письмовій формі. Дії про-
курора під час розслідування не можна 
оскаржувати [12, c. 82]. 
Отже, важливою особливістю органі-

зації прокуратури в Іспанії, вартою запо-
зичення, вважаємо існування спеціалізації 
прокуратури щодо: розслідування злочи-
нів, пов’язаних з обігом наркотичних засо-
бів і психотропних речовин, відмиванням 
коштів, отриманих злочинним шляхом, 
корупційних злочинів, злочинів, вчине-
них організованими злочинними група-
ми, військових злочинів. Ці зміни сприя-
тимуть більш ефективному та швидшому 
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розслідуванню, формуванню відповідаль-
ності прокурора за прийняття неякісних 
рішень, постійному підвищенню кваліфі-
кації у визначеній предметній сфері.

Висновки і перспективи подальших 
розвідок

Таким чином, аналіз досвіду організа-
ції діяльності органів прокуратури в кра-
їнах Європейського Союзу свідчить про 
її значний правозахисний потенціал, що 
виявляється у можливості представництва 
прокуратурою у суді інтересів громадян, 
насамперед, неповнолітніх осіб, осіб з ін-
валідністю, інших соціально незахищених 
верств населення. Крім того, посадові 
особи прокуратури уповноважені брати 
участь у цивільному та інших видах некри-
мінального судочинства з питань захисту 
державних, суспільних чи особистих ін-
тересів. Як свідчить досвід Естонії, одним 
з основних векторів вдосконалення орга-
нізації прокуратури є її діджиталізація. 
Електронний документообіг сприятиме 
збереженню всіх матеріалів кримінальних 
проваджень, знизить корупційні ризи-
ки, забезпечить більш якісне дотримання 
прав учасників кримінального проваджен-
ня, зробить ефективнішою систему пере-
вірок прокуратур нижчого рівня, сприя-
тиме об’єктивній та неупередженій оцінці 
роботи усіх прокурорів (адже міститиме 
інформацію про всі документи та рішення, 
підготовлені та прийняті конкретним про-
курором).
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АНОТАЦІЯ 
Встановлено, що в межах національних 

правових систем країн-членів Європейського 
Союзу не існує єдиного уніфікованого підходу 
до організації діяльності органів прокурату-
ри. Досліджено правовий статус, організацію 
і принципи діяльності прокуратури у Польщі. 
Досліджено правові підстави функціонування 
прокуратури Естонії, що є незалежною інсти-
туцією у процесі реалізації своїх функцій і за-
вдань. Проаналізовано особливості організації 
функціонування прокуратури в Іспанії. При-
вернуто увагу до необхідності внесення змін до 
українського законодавства з метою якісного 
реформування органів прокуратури. 
Ключові слова: прокуратура, органи про-

куратури, європейський досвід, організація ді-
яльності, функції прокуратури, прокурор.

SUMMARY 
The article is devoted to the component of the 

mechanism of counteraction to crime - criminal-
legal maintenance of counteraction to crime. A 
defi nition of this concept is given. The signifi cance 
of this component in the mechanism of special 
counteraction to crime is analyzed. The defi nition 
of criminal law type of crime prevention is defi ned 
as a set of legal norms, institutions of criminal law, 
criminal procedure, criminal executive law, other 
branches of law (in case of blanket norms of criminal 
law), international legal agreements, branch by-laws, 
branch orders of the Prosecutor General of Ukraine, 
which are expressed in the Criminal Code of Ukraine, 
the Criminal Procedure Code of Ukraine, the 
Criminal Executive Code of Ukraine, other sectoral 
codifi ed regulations, international conventions, etc. 
The subjects of application of these norms are the 
bodies of criminal justice.

Keywords: crime, crime prevention mechanism, 
legal support, criminal law regulation, criminal acts, 
Criminal Code of Ukraine, legal norms.

www.oecd.org/countries/lithuania/49540917.
pdf 

S.Banakh
EUROPEAN EXPERIENCE OF PROS-

ECUTOR’S OFFICES ACTIVITIES ORGA-
NIZATION

It is established that within the national legal 
systems of the member states of the European 
Union there is no single unifi ed approach to the 
organization of the activities of the prosecutor’s 
offi ce. The legal status, organization and principles 
of the prosecutor’s offi ce in Poland are researched. 
The legal basis for the functioning of the Estonian 

Prosecutor’s Offi ce, which is an independent 
institution in the process of implementing its 
functions and tasks, has been studied. The 
peculiarities of the organization of the functioning 
of the prosecutor’s offi ce in Spain are analyzed. 
Attention is drawn to the need to amend Ukrainian 
legislation in order to qualitatively reform the 
prosecutor’s offi ce.

Keywords: prosecutor’s offi ce, prosecuting 
authorities, European experience, organization of 
activity, functions of prosecutor’s offi ce, prosecutor.
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ÄÅßÊ² ÏÐÎÁËÅÌÍ² ÀÑÏÅÊÒÈ ÏÐÈÒßÃÍÅÍÍß 
ÑÓÄÄ²Â Â ÓÊÐÀ¯Í² ÄÎ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎ¯ 

ÒÀ ÖÈÂ²ËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎ¯ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ²

У статті розкрито окремі аспекти при-
тягнення суддів в Україні до кримінально-пра-
вової та цивільно-правової відповідальності. 
Встановлено, що основні засади притягнення 
суддів до юридичної відповідальності на сьогод-
ні регулюються положеннями і нормами За-
кону України «Про судоустрій і статус суддів», 
Кримінального кодексу України, Конституції 
України, Цивільного кодексу України, Закону 
України «Про порядок відшкодування шкоди, 
завданої громадянинові незаконними діями 
органів, що здійснюють оперативно-розшуко-
ву діяльність, органів досудового розслідуван-
ня, прокуратури і суду», Європейської хартії 
про закон «Про статус суддів». З’ясовано, що 
в Україні процедура притягнення суддів до 
кримінальної відповідальності відбувається 
на загальних засадах. Визначено, що законо-
давством України передбачено особливу про-
цедуру притягнення суддів до кримінальної 
відповідальності, при цьому дотримуючись 
принципів недоторканності та незалежнос-
ті. Встановлено, що особливими видами ко-
рупційних правопорушень суддів виступають 
хабарництво та одержання неправомірної ви-
годи. Встановлено, що Організація економіч-
ного розвитку та співробітництва у рамках 
виконання Стамбульського антикорупційного 
плану дій пропонує Україні суттєво обмежити 
недоторканність суддів, до прикладу, необхідно 
впровадити функціональний імунітет суддів, 
за яким буде дозволено затримувати суддів на 
місці вчинення ними злочину, однак вони ще 
не є врахованими та реалізованими вітчизня-
ним законодавством. Визначено, що цивільна 

 ÑÊÎÐÎÌÍÈÉ ßðîñëàâ ²ãîðîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, âèêëàäà÷ 
êàôåäðè ñóäîóñòðîþ, ïðîêóðàòóðè òà àäâîêàòóðè Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó 
á³çíåñó òà ïðàâà

ORCID: 0000-0002-4067-710X
ÓÄÊ 347.962.6

Постановка проблеми
Статтею 57 «Присяга судді» Закону Укра-

їни «Про судоустрій і статус суддів» [1] за-
значається, що особа, яка посягає на посаду 
судді, зобов’язана безсторонньо, незалежно, 
неупереджено, кваліфіковано, об’єктивно і 
справедливо проводити правосуддя, керу-
ючись при цьому принципом верховенства 
права та базуючись на законодавчих і нор-
мативних положеннях. Проте на практиці 

відповідальність держави впливає на притяг-
нення судді до кримінальної відповідальності. 
Встановлено, що компенсування шкоди, завда-
ної суддею через його неправомірну поведінку 
чи за прийняття ним незаконного рішення, 
забезпечується гарантією держави. Визна-
чено, що законодавством передбачається, що 
держава має право вимагати від судді відшко-
дування втрат, понесених через грубе чи на-
вмисне порушення ним процедури виконання 
посадових обов’язків. Доведено, що цивільна 
відповідальність суддів може наставати лише 
в окремих випадках, зокрема, наприклад, коли 
відбулося серйозне порушення суддями посадо-
вих обов’язків, зловживання посадовим ста-
новищем чи груба недбалість зі сторони суд-
ді. Запропоновано перспективами подальших 
досліджень в окресленому напрямку провести 
ґрунтовний аналіз інших видів юридичної від-
повідальності суддів в Україні.
Ключові слова: кримінально-правова від-

повідальність, цивільно-правова відповідаль-
ність, юридична відповідальність, суддя, пра-
восуддя, функціональний імунітет.
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не завжди так – дослідження свідчать про 
численні випадки вчинення правопорушень 
суддями, якими порушується присяга судді 
[2, с. 84]. За окремі правопорушення, вчи-
нені суддями, наступає кримінальна відпові-
дальність. Окрім того? відшкодування завда-
них суддями моральних та/чи матеріальних 
збитків (через їх бездіяльність або внаслідок 
прийняття незаконних рішень) досить часто 
проводиться за рахунок держави.
З огляду на те, ґрунтуючись на окресле-

ній вище проблематиці, актуальністю тема-
тики наукового дослідження виступає ви-
вчення основних засад притягнення суддів 
до юридичної відповідальності, зокрема до 
кримінальної та цивільної її видів.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Над проблематикою притягнення суд-
дів до юридичної відповідальності працює 
багато науковців та практиків-юристів, зо-
крема С. Ф. Афанасьєв [3], Д. В. Вершини-
на [4], Л. Є. Виноградова [5–6], О. В. Гонча-
ренко [7], М. І. Клеандров [8], Р. Кузьмін [9], 
А. В. Маляренко [2], О. М. Овчаренко [10] та 
інші.
Поряд з тим, основні засади притягнен-

ня суддів до юридичної відповідальності на 
сьогодні регулюються положеннями і нор-
мами як законодавчих, так і нормативно-
правових документів, зокрема такими, як: 
1) Закон України «Про судоустрій і статус 
суддів» [1]; 2) Кримінальний кодекс України 
[11]; 3) Конституція України [12]; 4) Цивіль-
ний кодекс України [13]; 5) Закон України 
«Про порядок відшкодування шкоди, завда-
ної громадянинові незаконними діями орга-
нів, що здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність, органів досудового розслідуван-
ня, прокуратури і суду» [14]; 6) Європейська 
хартія про закон «Про статус суддів» [15].
Аналіз наукових праць [2–10] та законо-

давчих і нормативно-правових документів 
[1; 11–15] вказує, що на сьогодні більш ґрун-
товного дослідження вимагають питання 
притягнення суддів до юридичної відпові-
дальності, зокрема до кримінальної та ци-
вільної її видів.

Формулювання цілей статті 
(постановка завдання)

Метою наукової статті виступає розкрит-
тя окремих проблемних аспектів притягнен-
ня суддів в Україні до кримінально-правової 
та цивільно-правової відповідальності.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Результати вивчення практики притяг-
нення суддів до юридичної відповідальності 
доводять, що, до прикладу, в Україні про-
цедура притягнення суддів до кримінальної 
відповідальності відбувається на загальних 
засадах. При тому, положеннями Кримі-
нального кодексу України передбачається, 
що, окрім службових злочинів, до злочинів, 
що вчиняються суддями та за які передбаче-
на кримінальна відповідальність, належать 
також і злочини, вчинені суддями, внаслідок 
проведення несправедливого та незаконно-
го правосуддя. Основи таких злочинів і пе-
редбачені види покарання за ними встанов-
лені у розділі XVIII «Кримінальні правопо-
рушення проти правосуддя» Кримінального 
кодексу України [11].
Тут слід відмітити, що тільки судді мо-

жуть вчинити такий злочин, як ухвалення 
свідомо неправосудного вироку, постанови, 
ухвали чи рішення [16, с. 987].
Окрім того, законодавством України ви-

значено особливу процедуру притягнення 
суддів до кримінальної відповідальності, 
при цьому дотримуючись принципів недо-
торканності та незалежності [16, с. 84]. Так, 
статтею 126 Конституції України [12] зазна-
чається, що недоторканність та незалежність 
судді повинна безпосередньо гарантуватися 
положеннями Конституції України і іншими 
законами України. При цьому, у статті 49 
«Недоторканність та імунітет судді» Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» [1] 
поняття недоторканності судді розкриваєть-
ся ширше.
Відтак, суддю не можна затримувати без 

згоди на те Вищої ради правосуддя. Окрім 
того, суддю не можна утримувати під вартою 
або заарештовувати до моменту винесення 
обвинуваченого вироку судом. При цьому, 
існують випадки, коли суддю можна затри-
мувати, зокрема у ході чи після вчинення 
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ним тяжкого чи особливо тяжкого злочину 
(правопорушення). Також суддю не можна 
притягнути до відповідальності за прийняте 
ним судове рішення, при цьому не врахову-
ються випадки, коли суддя вчинив злочин 
чи дисциплінарний проступок [1].
Суддю потрібно звільнити після 

з’ясування його особи, коли має місце підо-
зра про вчинення ним діяння, за яке перед-
бачено притягнення до кримінальної або ад-
міністративної відповідальності. Однак тут 
мають місце випадки, коли суддя не може 
бути звільнений, зокрема, коли Вища рада 
правосуддя надала згоду на те, щоб затрима-
ти суддю за результатами вчиненого ним ді-
яння чи коли затримання судді відбулося на 
момент чи після вчинення ним тяжкого чи 
особливо тяжкого злочину (правопорушен-
ня) з метою попередження вчинення злочи-
ну, його відвернення, недопущення настан-
ня наслідків вчиненого злочину чи задля 
збереження доказів вчинення злочину [1].
Варто зауважити, що визначення до-

даткових гарантій недоторканності судді, 
які суттєво відрізняються від гарантій недо-
торканності пересічних громадян, чітко пе-
редбачає формування таких умов, в основі 
яких лежить вирішення покладених на них 
обов’язків та повноважень, а також забезпе-
чення захисту від проявів незаконного втру-
чання у професійну діяльність суддів [10].
Попри те, поряд із проблематикою суд-

дівської недоторканності має місце питання, 
як розслідувати кримінальні справи стосов-
но суддів, оскільки загалом судді користу-
ються на сьогодні тим, що стосовно них не 
можна швидко застосовувати заходи проце-
суального характеру (примусу, до прикладу, 
затримання, привід, арешт). Судді мають та-
кож можливість уникати зустрічей із слідчи-
ми, що у певній мірі перешкоджає проведен-
ню слідства [9, с. 5–6].
З огляду на те, притягнення суддів до 

кримінальної відповідальності виступає до-
сить складною проблематикою, про що на-
самперед свідчить юридична практика, у 
якій присутня досить мала кількість випад-
ків, коли судді несли кримінальну відпові-
дальність за вчинені правопорушення.
Відповідно до статті 375 «Постановлення 

суддею (суддями) завідомо неправдивого ви-

року, рішення, ухвали або постанови» Кри-
мінального кодексу України [11] суддя кара-
ється обмеженням його волі на термін до 5 
років чи позбавленням його волі на термін 
від 2 до 5 років, якщо постановив завідомо 
неправосудний вирок, рішення, ухвалу чи 
постанову. Якщо такі правопорушення, вчи-
нені суддею, призвели до тяжких наслідків 
чи були вчинені із корисливих мотивів чи 
в інших інтересах судді, що становило пе-
решкоду законної професійної діяльності 
журналіста, то такі діяння судді караються 
позбавленням його волі на термін від 5 до 8 
років.
За результатами проведених соціологіч-

них досліджень рівень суспільної довіри гро-
мадян до судової системи України становить 
лише 3% [17]. Водночас, на думку громадян 
України, судова сфера виступає однією із 
найбільш корумпованих (таку позицію ви-
словили понад 66% опитаних респондентів) 
[18]. Аналогічні результати досліджень були 
отримані соціологічною службою Центру Ра-
зумкова – так, понад 83% опитаних українців 
заявили, що судова влада в Україні є досить 
корумпованою установою, при цьому коруп-
ція охоплює усю судову сферу [19].
Юридична практика доводить, що осо-

бливими видами корупційних правопору-
шень суддів виступають хабарництво та 
одержання неправомірної вигоди.
Опираючись на зазначене вище, доціль-

но зауважити, що вітчизняна судова система 
характеризується досить високим рівнем 
корупції. При тому, досить малий відсоток 
суддів притягається до кримінальної відпо-
відальності. Така проблематика засвідчує 
особливу недосконалість чинних положень 
кримінального та кримінально-процесуаль-
ного законодавства щодо правосуддя. Тому 
на цій основі пропонується удосконалити 
правовий механізм щодо притягнення суд-
дів до юридичної, а саме до кримінальної 
відповідальності [10, с. 7]. Такі дії дозволять 
забезпечити підтримку авторитетності судо-
вої влади та здійснення правосуддя, а також 
підвищити рівень довіри до суддів та судів 
[2, с. 85].
Для покращення такої ситуації в Укра-

їні Організація економічного розвитку та 
співробітництва у рамках виконання Стам-
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бульського антикорупційного плану дій про-
понує суттєво обмежити недоторканність 
суддів, до прикладу, необхідно впровадити 
функіональний імунітет суддів, за яким буде 
дозволено затримувати суддів на місці вчи-
нення ними злочину [20]. Водночас, як свід-
чить юридична практика, рекомендації Ор-
ганізації економічного розвитку та співробіт-
ництва в Україні ще не є врахованими та ре-
алізованими вітчизняним законодавством.
Поряд з тим, зниження рівня суддівсько-

го імунітету і надання суддям тільки статусу 
функціонального імунітету виступатиме важ-
ливим заходом антикорупційної політики в 
Україні.
Попри те, відповідно до Висновків Вене-

ціанської комісії особливо неприпустимим 
є той факт, за яким парламент повинен ві-
дігравати особливу важливу роль у процесі 
позбавлення суддів суддівського імунітету. 
Разом з тим, саме Конституцією України має 
бути передбачено аспект зняття суддівсько-
го імунітету, при чому органом, який має це 
зробити має бути не Верховна Рада України, 
а безпосередньо судовий орган [21–22].
Для реалізації положень та пропозицій 

Венеціанської комісії було розроблено про-
єкт Закону України «Про внесення змін до 
Конституції України щодо посилення гаран-
тій незалежності суддів», який так і не був 
затверджений Верховною Радою України. 
Відповідно до положень цього проєкту пе-
редбачалося, що процедура зняття суддів-
ської недоторканності повинна полягати 
насамперед у тому, щоб наділити Вищу раду 
правосуддя такими повноваженнями, відпо-
відно до яких можна надавати згоду на за-
тримання або арешт суддів [23].
Особливість представленої вище про-

цедури повинна бути націлена насамперед 
на забезпечення належного рівня розгляду 
питання щодо зняття суддівського імунітету 
та створення на цій основі спеціального ор-
гану, який би зайнявся такими питаннями. 
При цьому, до повноважень цього органу 
повинно належати, окрім зняття суддівсько-
го імунітету, і повноваження проводити кри-
мінальні провадження проти суддів, їх за-
тримувати та/чи арештовувати або надавати 
суддям захист, якщо до них застосовуються 
безпідставно примусові процесуальні захо-

ди. Однак створення такого органу є можли-
вим тільки за умови, коли Вища рада право-
суддя буде функціонувати об’єктивно та не-
залежно. За інших обставин проблематика 
вирішення окреслених вище питань буде не 
вирішена, тому що процедура накладати на 
суддю кримінальну відповідальність може 
бути більш закритою [24].
Тут слід відмітити точку зору А. В. Ма-

ляренка, який стверджує, що на Вищу раду 
правосуддя покладено повноваження вирі-
шувати питання, які насамперед стосуються 
відсторонення суддів від зайняття посади 
судді, оскільки їх притягують до криміналь-
ної відповідальності. Зміст такого тлумачен-
ня є непослідовним, оскільки повноважен-
нями відсторонювати суддів від правосуддя 
та знімати з посади судді наділена Вища 
кваліфікаційна комісія суддів України. Од-
нак відомим є той факт, що питаннями щодо 
звільнення суддів із посади судді, коли на це 
є прийнята відповідна ухвала суду, займа-
ється спеціальний орган влади за рішенням 
Вищої ради правосуддя. Водночас рішення 
про звільнення судді із посади за іншими 
підставами також приймає Вища рада пра-
восуддя. Відповідно до положень вітчизня-
ного законодавства притягнення суддів Вер-
ховного Суду України до дисциплінарної 
відповідальності також покладене на Вищу 
раду правосуддя [2, с. 92–93].
Окрім кримінально-правової відпові-

дальності, суддів також може бути притягне-
но і до цивільно-правової відповідальності. 
Треба зауважити, що статтею 56 Конституці-
єю України [1] визначається право кожного 
на відшкодування матеріальних та/чи мо-
ральних збитків державою, які завдані через 
незаконні рішення, прийняті суддями, їх ді-
ями чи бездіяльністю.
Положення статті 56 Конституції України 

більш ґрунтовно розкриті у статті 1176 «Від-
шкодування шкоди, завданої незаконними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, 
що здійснює оперативно-розшукову діяль-
ність, досудове розслідування, прокуратури 
або суду» Цивільного кодексу України [13], 
а також у пункті 7 статті 49 «Недоторкан-
ність та імунітет судді» Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» [1] та статті 2 За-
кону України «Про порядок відшкодування 
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шкоди, завданої громадянинові незаконни-
ми діями органів, що здійснюють оператив-
но-розшукову діяльність, органів досудового 
розслідування, прокуратури і суду» [14].
Так, у статті 1176 «Відшкодування шко-

ди, завданої незаконними рішеннями, ді-
ями чи бездіяльністю органу, що здійснює 
оперативно-розшукову діяльність, досудове 
розслідування, прокуратури або суду» Ци-
вільного кодексу України [13] зазначається, 
що процедура відшкодування шкоди, що 
завдана внаслідок незаконних рішень судді, 
його діяння або бездіяльністю, визначається 
відповідно до закону.
У положеннях зазначених вище законо-

давчих документів представлено тільки ви-
черпний перелік основних засад, де держава 
відшкодовує збитки, завдані суддями внаслі-
док прийняття незаконних судових рішень. 
При цьому, відшкодування потерпілим осо-
бам проводиться у повному обсязі і незалеж-
но від рівня вини суддів.
Трохи іншим є алгоритм відшкодування 

збитків, завданих у ході розгляду цивільної 
справи та здійснення суддею незаконних ді-
янь. Відповідно до положення статті 1176 
«Відшкодування шкоди, завданої незакон-
ними рішеннями, діями чи бездіяльністю 
органу, що здійснює оперативно-розшукову 
діяльність, досудове розслідування, проку-
ратури або суду» Цивільного кодексу Укра-
їни [13], за шкоду, що завдана юридичній чи 
фізичній особі через прийняття суддею не-
законного рішення у цивільній справі, дер-
жава надає відшкодування у повному обся-
зі, однак у випадку, коли встановлено у діях 
судді (чи суддів), який (які) ухвалив (ухвали-
ли) незаконне судове рішення, складу зло-
чину.
З огляду на те, слід відмітити, що вітчиз-

няним законодавством передбачено, що ци-
вільна відповідальність держави впливає на 
притягнення судді до кримінальної відпові-
дальності [5, с. 83].
Однак, юридична практика свідчить, що 

випадки накладення на суддів кримінальної 
відповідальності є доволі нечастими. Це на-
самперед спричинене доволі складною про-
блематикою забезпечення імунітету та неза-
лежності суддів, що у наслідку знижує ймо-
вірність відшкодування шкоди, яка завдана 

через незаконні дії суду у ході та за результа-
тами розгляду цивільних справ.
Потрібно зауважити, що незаконні діян-

ня суддів, які можуть спричинити шкоду, не 
у всіх випадках носять злочинний характер. 
Здебільшого такі діяння зв’язані із окреми-
ми складовими злочину. Разом з тим, шкода, 
завдана суддею, не завжди може бути спри-
чинена через постановлення незаконного 
рішення. У деяких випадках завдання шко-
ди може бути спричинене внаслідок вчинен-
ня суддею процесуальних дій, до прикладу, 
накладення арешту на майно, недотриман-
ня термінів розгляду судової справи тощо. 
Окрім того, у законодавстві не визначено 
відповідальності держави за такі діяння суд-
дів, які спричиняють шкоду.

Науковець юридичного напрямку Л. Є. Ви-
ноградова доводить, що доволі не можливим 
є покладення на державу відповідальності 
у повному обсязі за відшкодування шкоди, 
завданої суддями, оскільки на сьогодні є до-
сить високий рівень допущення суддями по-
милок у ході розгляду судових справ [6, с. 
141–142]. З огляду на те, у чинному законо-
давстві України закладений принцип обме-
ження відповідальності держави.
За таких обставин, потерпілі особи, пра-

ва яких порушено відповідно до вищеза-
значених засад, мають право звернутися до 
Вищої ради правосуддя чи до Вищої квалі-
фікаційної комісії України з ціллю покарати 
суддю, зокрема у більшості випадків – при-
тягти його до дисциплінарної відповідаль-
ності, а саме застосувати догану чи звільнити 
із посади за порушення присяги).
Поряд з тим, С. Ф. Афанасьєв і В. В. Ка-

занцев стверджують, що за порушення за-
конних прав та інтересів, внаслідок чого за-
вдано матеріальну, а у деяких випадках – мо-
ральну шкоду, громадянам від притягнення 
суддів до дисциплінарної відповідальності 
не можуть відноситися їх порушені права 
чи відшкодуватися шкода, завдана діями 
чи бездіяльністю органів судової влади [8,-
с. 481].
Слід відмітити, що на сьогодні у вітчиз-

няному законодавстві є закріплений досить 
складний механізм накладення на суддів 
кримінальної відповідальності. При цьому 
основними підставами перегляду прийня-
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тих судових рішень суддями, внаслідок ви-
явлення нових обставин злочину, мають 
бути прийняті рішення Вищою кваліфіка-
ційною комісією суддів України чи Вищою 
радою правосуддя, у яких має бути зазна-
чений факт вчинення суддями дисиплінар-
них проступків або порушення присяги, яку 
вони давали, вступаючи на посаду судді.
Дослідження доводять, що законодав-

ством не визначено розміру та алгоритму 
відшкодування шкоди, що завдана суддями 
внаслідок проведення правосуддя. Своєю 
чергою, така процедура і органи, що відпо-
відають за проведення такої процедури, чіт-
ко визначені положеннями Закону України 
«Про порядок відшкодування шкоди, завда-
ної громадянинові незаконними діями орга-
нів, що здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність, органів досудового розслідуван-
ня, прокуратури і суду» [14].
Попри те, за дослідженнями Л. Є Ви-

ноградової, стаття 1176 Цивільного кодексу 
України [13] фактично позбавляє потерпілих 
осіб можливості на отримання компенсації 
внаслідок подання позову до судді (чи суд-
дів). Разом з тим, тут цілісно знижується рі-
вень застосування принципу відповідальнос-
ті держави, і при цьому, порушується прин-
цип доступу до засобів, якими забезпечуєть-
ся правовий захист [5, с. 83]. Така ситуація 
для України, що є демократичною правовою 
державою, є доволі неприпустимим явищем.
На думку багатьох науковців-юристів, 

на відміну від України, ніяка інша демокра-
тична правова держава немає таких склад-
них умов притягнення держави до відпові-
дальності за відшкодування шкоди, завданої 
суддями потерпілим [6, с. 133]. Тут доволі 
доречним є той факт, що у законодавстві по-
винно бути закріплене положення про по-
рядок регресу, де повинна мати місце відпо-
відальність судді перед державою [4, с. 76]. 
Така позиція чітко узгоджується із пунктом 
5.2 Європейської хартії про закон «Про ста-
тус суддів» [15].
Зокрема, слід відмітити, що пунктом 5.2 

Європейської хартії про закон «Про статус 
суддів» [15] визначено притягнення суддів 
до цивільної та грошової відповідальності.
Так, зазначається, що компенсування 

шкоди, завданої суддею через його неправо-

мірну поведінку чи за прийняття ним неза-
конного рішення, забезпечується гарантією 
держави. Тут також треба зауважити, що га-
рантія, надана державою, повинна застосо-
вуватися до збитків, які завдані у ході непра-
вомірної поведінки чи за прийняття неза-
конного рішення суддею, що перешкоджає 
правомірному виконанню ним службових 
обов’язків.
У положеннях Європейської хартії про 

закон «Про статус суддів» [15] насамперед 
зосереджена увага не на неправомірну по-
ведінку судді чи на незаконне виконання 
ним службових повноважень, а на збитках, 
що отримані внаслідок таких діянь судді. 
При цьому збитки повинні бути сумісними 
повністю із відповідальністю. З цього випли-
ває твердження, що система цивільної відпо-
відальності суддів не повинна чинити вплив 
на дотримання принципу незалежності суд-
дів.
Разом з тим, Європейською хартією про 

закон «Про статус суддів» [15] зазначено, що 
збитки, гарантію за виплату яких несе дер-
жава, виступають результатом не тільки сер-
йозних порушень виконання суддями по-
садових обов’язків, але і наслідком того, що 
держава має право на порушення судової 
справи проти судді з ціллю відшкодування 
ним збитків, що були компенсовані держа-
вою. Що стосується вимог стосовно серйоз-
ної недбалості зі сторони судді, яку до того 
ж неможливо встановити, то судовий процес 
розгляду такої справи стосовно відшкоду-
вання збитків повинен мати достатні гаран-
тії, що у перспективі цим процесом не буде 
жодних зловживань.
Окрім того, законодавством передбача-

ється, що держава має право вимагати від 
судді відшкодування втрат, понесених через 
грубе чи навмисне порушення суддею про-
цедури виконання посадових обов’язків. 
Своєю чергою, пред’явлення позову держа-
вою до відповідного суду може мати місце 
тільки за умов, коли це погоджено із орга-
ном, де не менше половини суддів, що бе-
руть участь у засіданні, є обраними такими ж 
суддями, як вони.
Опираючись на вищезазначене, 

С. Ф. Афанасьєв та М. М. Зарубіна зазна-
чають, що Рада Європи у такому контексті 
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має виходити із того, що процедура про-
ведення правосуддя має початок насампе-
ред із конкретного судді, тому що саме його 
відповідальність свідчить про дотримання 
ним його прав та справедливого розгля-
ду судової справи і прийняття судового рі-
шення. З огляду на те, доречна позиція, що 
тільки впровадження регресивної процеду-
ри притягнення судді до відповідальності 
через відшкодування шкоди виступатиме 
об’єктивним варіантом відновлення спра-
ведливості не тільки потерпілих осіб, але і 
держави загалом [3, с. 41].
Узагальнюючи зазначене вище, доцільно 

зауважити, що проблематика притягнення 
суддів до кримінально-правової та цивільно-
правової відповідальності є доволі неврегу-
льованою проблемою в Україні. Це насампе-
ред обумовлюється недосконалістю вітчиз-
няної законодавчої та нормативно-правової 
бази, що у наслідку впливає на складність 
процедури притягнення суддів до відпові-
дальності. Що стосується цивільно-правової 
відповідальності, то тут треба чітко виокре-
мити рамки та засади такого виду юридич-
ної відповідальності не тільки суддів, але і 
держави, а також ґрунтовно окреслити про-
цедуру притягнення до неї.
Дослідження засвідчують, що цивіль-

на відповідальність суддів може наставати 
лише в окремих випадках, зокрема, напри-
клад, коли відбулося серйозне порушення 
суддями посадових обов’язків, зловживання 
посадовим становищем чи груба недбалість 
зі сторони судді [4, с. 76].
Випадки серйозного порушення суддя-

ми посадових обов’язків, випадки зловжи-
вання посадовим становищем чи випадки 
грубої недбалості зі сторони судді можуть 
встановлюватись не лише за результатами 
вироку суду щодо судді, який вже набрав за-
конної сили, але і на засадах рішення Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України чи Ви-
щої ради правосуддя стосовно накладення 
на суддю дисциплінарної відповідальності 
чи звільнення його із посади внаслідок по-
рушення присяги, даної, вступаючи на по-
саду судді.
Поряд з тим, рішення Вищої кваліфіка-

ційної комісії суддів України та рішення Ви-
щої ради правосуддя у певній мірі можуть 

виступати підставами потерпілих осіб для 
звернення до суду в контексті виявлення но-
вих обставин. Вважається також доцільним 
пред’явлення державою регресних вимог до 
суддів внаслідок притягнення їх до відпові-
дальності за шкоду, заподіяну фізичним та/
чи юридичним особам.

Висновки і перспективи подальших 
розвідок

Результати вивчення юридичних, зако-
нодавчих і нормативно-правових джерел 
[1–24] дали підстави розкрити окремі аспек-
ти притягнення суддів в Україні до кримі-
нально-правової та цивільно-правової відпо-
відальності. Разом з тим, у науковому дослі-
дженні встановлено, що:

 основні засади притягнення суддів 
до юридичної відповідальності на сьогодні 
регулюються положеннями і нормами Зако-
ну України «Про судоустрій і статус суддів», 
Кримінального кодексу України, Конститу-
ції України, Цивільного кодексу України, 
Закону України «Про порядок відшкодуван-
ня шкоди, завданої громадянинові незакон-
ними діями органів, що здійснюють опера-
тивно-розшукову діяльність, органів досу-
дового розслідування, прокуратури і суду», 
Європейської хартії про закон «Про статус 
суддів»;

 в Україні процедура притягнення 
суддів до кримінальної відповідальності від-
бувається на загальних засадах;

 законодавством України визначено 
особливу процедуру притягнення суддів до 
кримінальної відповідальності, при цьому 
дотримуючись принципів недоторканності 
та незалежності;

 притягнення суддів до кримінальної 
відповідальності виступає досить складною 
проблематикою, про що насамперед свід-
чить юридична практика, у якій присутня 
досить мала кількість випадків, коли судді 
несли кримінальну відповідальність за вчи-
нені правопорушення;

 особливими видами корупційних 
правопорушень суддів виступають хабарни-
цтво та одержання неправомірної вигоди;

 Організація економічного розви-
тку та співробітництва у рамках виконання 
Стамбульського антикорупційного плану дій 
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пропонує Україні суттєво обмежити недо-
торканність суддів, до прикладу, необхідно 
впровадити функціональний імунітет суддів, 
за яким буде дозволено затримувати суддів 
на місці вчинення ними злочину, однак вони 
ще не є врахованими та реалізованими ві-
тчизняним законодавством;

 важливим заходом антикорупційної 
політики в Україні виступає зниження рівня 
суддівського імунітету і надання суддям тіль-
ки статусу функціонального імунітету;

 відповідно до Висновків Венеціан-
ської комісії особливо неприпустимим є той 
факт, за яким парламент повинен відіграва-
ти особливу важливу роль у процесі позбав-
лення суддів суддівського імунітету;

 вітчизняним законодавством перед-
бачено, що цивільна відповідальність держа-
ви впливає на притягнення судді до кримі-
нальної відповідальності;

 компенсування шкоди, завданої суд-
дею через його неправомірну поведінку чи 
за прийняття ним незаконного рішення, за-
безпечується гарантією держави;

 законодавством передбачається, що 
держава має право вимагати від судді від-
шкодування втрат, понесених через грубе 
чи навмисне порушення суддею процедури 
виконання посадових обов’язків;

 цивільна відповідальність суддів 
може наставати лише в окремих випадках, 
зокрема, наприклад, коли відбулося серйоз-
не порушення суддями посадових обов’язків, 
зловживання посадовим становищем чи гру-
ба недбалість зі сторони судді.
Перспективами подальших досліджень 

в окресленому напрямку виступатиме про-
ведення ґрунтовного аналізу інших видів 
юридичної відповідальності суддів в Україні.
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SUMMARY 
The article reveals certain aspects of involving 

judges in Ukraine in criminal and civil liability. It 
was established that the basic principles of bringing 
judges to legal responsibility today are governed by 
the provisions and norms of the Law of Ukraine 
«On the Judicial System and the Status of Judges», 
the Criminal Code of Ukraine, the Constitution 
of Ukraine, the Civil Code of Ukraine, the Law of 
Ukraine «On the Procedure for Compensating for 
Damage Caused to a Citizen by Illegal Actions of 
Bodies carrying out operational-search activities, pre-
trial investigation bodies, prosecutors and courts», 
the European Charter on the Law «On the Status 
of Judges». It has been established that in Ukraine 
the procedure for bringing judges to criminal liability 
takes place on a general basis. It was determined 
that the legislation of Ukraine provides for a 
special procedure for bringing judges to criminal 
responsibility, while observing the principles of 
inviolability and independence. It has been established 
that bribery and obtaining unlawful benefi ts are 
special types of corruption offenses of judges. It 
was established that the Organization for Economic 
Development and Cooperation, within the framework 
of the implementation of the Istanbul Anti-Corruption 
Action Plan, proposes to Ukraine to signifi cantly limit 
the immunity of judges, for example, it is necessary to 
introduce functional immunity of judges, according 
to which it will be allowed to detain judges at the 
scene of their crime, but they have not yet been taken 
into account and implemented domestic legislation. 
It was determined that the civil responsibility of the 
state affects the prosecution of a judge. It has been 
established that compensation for damage caused by a 
judge for his misconduct or for making an unlawful 
decision is guaranteed by the state. It is determined 
that the law provides that the state has the right to 
demand from a judge compensation for losses incurred 
due to gross or deliberate violation of the procedure 
for the performance of offi cial duties. It has been 
proven that the civil liability of judges can only occur 
in individual cases, in particular, for example, when 
there has been a serious violation of offi cial duties by 
the judges, abuse of offi ce or gross negligence on the 
part of the judge. It is proposed to conduct a thorough 
analysis of other types of legal liability of judges in 
Ukraine with the prospects for further research in the 
outlined direction.

Key words: criminal liability, civil liability, legal 
liability, judge, justice, functional immunity.
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На основании анализа доктринальных 
положений, а также предписаний действую-
щего законодательства Украины в сфере про-
тиводействия и предотвращения насилия в 
отношении женщин и домашнего насилия, 
определяется понятие и признаки престу-
плений, связанных с домашним насилием, 
выделяются их основные формы и виды и на 
этом основании формулируются собственные 
обобщающие выводы.
Ключевые слова: домашнее насилие, на-

силие в отношении женщин, преступление, 
формы домашнего насилия.
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процесуального кодексів України з метою 
реалізації положень Конвенції Ради Європи 
про запобігання насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та боротьбу з цими 
явищами» № 2227-VIII від 06 грудня 2017 
року [9] запропоновано внесення відповід-
них змін до статей 66 і 67, ч. 2 ст. 76, 121, 
134, 152–154 Кримінального кодексу Укра-
їни (далі – КК), доповнення КК новим роз-
ділом ХІІІ-1 «Обмежувальні заходи», допо-
внення п. 10 ч. 2 ст. 115 КК такою кваліфіку-
ючою ознакою, як «сексуальне насильство», 
регламентацію нових статей – ст. 126-1 «До-
машнє насильство», ст. 151-3 «Примушу-
вання до шлюбу», ст. 390-1 «Невиконання 
тимчасових обмежувальних заходів, або об-
межувальних приписів, або непроходження 
програми для кривдників» і т. ін. Отже, у на-
ціональному кримінальному законодавстві 
з’являться нові види обставин, що врахову-
ються судом під час призначення покаран-
ня, а також нові види злочинних посягань 
або модифіковані їх різновиди, за вчинення 
яких законом буде передбачено можливос-
ті застосування не лише традиційних видів 
покарань, але і раніше невідомих інших за-
собів кримінально-правового характеру, 
з метою забезпечення ефективного і своє-
часного державного реагування на подібні 
негативні явища. Це створює передумову 
для з’ясування питання про те, що ж є зло-
чином, пов’язаним з домашнім насильством, 
які ознаки формують його поняття, нарешті, 
які основні форми та види подібних злочин-
них посягань. Аналіз саме цих питань поза 

Постановка проблеми
Конвенція Ради Європи про запобіган-

ня насильству стосовно жінок і домашньо-
му насильству та боротьбу з цими явищами 
(Стамбульська конвенція) є одним із най-
більш відомих змістовних і далекосяжних 
сучасних міжнародно-правових документів 
у сфері захисту прав жінок, у якому поєд-
нано кращі світові стандарти та практики 
боротьби з цими негативними явищами. 
Після її ратифікації 10 державами (мінімаль-
ною кількістю держав, необхідною для на-
буття чинності), вона набрала законної сили 
01 серпня 2014 р. Незважаючи на те, що 
Україна досі ще не ратифікувала цю міжна-
родну угоду, хоча і підписала її ще у 2011 р., 
її основні положення незабаром буть імпле-
ментовані у чинне національне кримінальне 
і кримінальне процесуальне законодавство. 
Зокрема, Законом України «Про внесення 
змін до Кримінального та Кримінального 
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всяким сумнівом є цікавим не лише з теоре-
тичної, але і з практичної точки зору. 

Аналіз останніх джерел і публікацій
Проблематика домашнього насильства і 

власне поняття, видів злочинів, пов’язаних 
з домашнім насильством, їх кваліфікацією 
знаходилися у сфері уваги низки вітчиз-
няних і зарубіжних науковців, зокрема 
А. Б. Благої, М. В. Євсюкової, В. О. Каз-
міренко, Т. О. Павлової, С. В. Остапчук, 
А. С. Пащенко, О. М. Фатєєва, О. В. Хари-
тонової, Г. О. Христової, О. А. Шаповалової, 
А М. Ященка та багатьох інших. Віддаючи 
належне цінності наукових розробок вказа-
них авторів, зазначимо, що багато питань 
вказаної проблематики залишається до кін-
ця не вирішеними, а вирішення окремих із 
них не є безспірним. Саме до таких питань 
і належать питання щодо поняття, ознак, 
встановлення форм та виокремлення осно-
вних видів цих злочинних посягань. 

Формулювання цілей
Мета цієї статті полягає у визначенні по-

няття, ознак злочинів, пов’язаних з домаш-
нім насильством, встановленні їх форм, ви-
окремленні основних видів і формулюванні 
на цій підставі власних узагальнювальних 
висновків.

Виклад основного матеріалу
У юридичній літературі відсутня єд-

ність думок з приводу розуміння поняття і 
ознак злочину, пов’язаного з домашнім на-
сильством. Скажімо, О. В. Харитонова, по-
силаючись на інших науковців, зазначає, 
що злочин, пов’язаний з домашнім насиль-
ством – це: 1) злочин, передбачений ст. 126-
1 КК; 2) злочин, що містить кваліфікуючу 
ознаку «вчинення злочину щодо подружжя 
чи колишнього подружжя або іншої особи, 
з якою винний перебуває (перебував) у сі-
мейних або близьких відносинах»; в) зло-
чин, поєднаний з обтяжуючою обставиною, 
передбаченою у п. 6-1 ч. 1 ст. 67 КК та п. 6 
ч. 1 ст. 67 КК в частині «вчинення злочину 
… у присутності дитини». Зважаючи на те, 
що злочин, пов’язаний з домашнім насиль-
ством, не зводиться винятково до суспільно 
небезпечного діяння, що знайде свою регла-

ментацію у ст. 126-1 КК, дослідниця звертає 
увагу на особливості кваліфікації подібних 
злочинних посягань і пропонує відповід-
ні правила їх кваліфікації [14, с. 37, 45]. На 
думку окремих зарубіжних дослідників, до-
машнє насильство як кримінально каране 
діяння характеризується наступними озна-
ками: 1) насильницькі дії найчастіше вчиня-
ються стосовно жінок і дітей; 2) психологіч-
не і фізичне насильство є найбільш пошире-
ними формами насильства; 3) насильниками 
найчастіше виступають родичі, а не чужі 
люди; 4) насильство, явище, що повторю-
ється; 5) потерпілі та родичі не звертають-
ся до правоохоронних органів, а шукають 
підтримку у друзів або в спеціальних уста-
новах; 6) частота насильства не пов’язана з 
етнічною приналежністю, рівнем освіти;-
7) насильство частіше має місце в сім’ях, де 
шлюб зберігається заради дітей; 8) сімейне 
насильство носить циклічний характер [13, 
с. 13, 15]. А. С. Пащенко вважає, що злочи-
ни, пов’язані з домашнім насильством, – це 
збірне поняття, що охоплює низку суспіль-
но небезпечних діянь, передбачених в Осо-
бливій частині КК, що вчиняються особами 
в колі сім’ї (як офіційної, так і неофіційної) 
або щодо членів сім’ї, внаслідок деформова-
них сімейних відносин [7, с. 4].
Таким чином, з вищенаведених доктри-

нальних точок зору вбачається лише єд-
ність у тому, що змістовні ознаки злочину, 
пов’язаного із домашнім насильством, не 
слід пов’язувати тільки з ознаками злочину, 
що незабаром будуть передбачені у вітчиз-
няному кримінальному законодавстві у дис-
позиції ст. 126-1 КК «Домашнє насильство». 
Однак інші ознаки цієї категорії протиправ-
ного посягання різняться.
Щодо приналежності конкретних сус-

пільно небезпечних діянь, передбачених 
в Особливій частині КК, безпосередньо до 
злочинів, пов’язаних з домашнім насиль-
ством, то єдність думок з цього приводу та-
кож відсутня. Скажімо, на думку окремих 
дослідників, факти домашнього насильства 
знаходять свій вияв у злочинах, передбаче-
них ч. 1 та ч. 2 ст. 115, ст. 116, 118, 121, 122, 
125, 126, ч. 1 ст. 129 та ч. 1 ст. 296, ст. 152, 
153, 155, 156 КК. При цьому для переваж-
ної більшості таких злочинів є характерним 
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вчинення їх, як правило, в стані алкоголь-
ного сп’яніння соціально дезадаптованими 
особами, які ніде не працюють [15, с. 45–55]. 
В. О. Казміренко вважає, що криміналь-
на відповідальність за прояви домашнього 
насилля знаходить свій вияв у злочинах, 
передбачених ст. 117, ч. 2 ст. 135, ст. 148, 
п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 135, ч. 2 ст. 136, ч. 
2 ст. 146, ч. 3 ст. 149, ст. 1501 , ч. 4 ст. 152, 
ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ст. 150, ч. 1 ст. 155, 
ч. 1 ст. 156, ч. 2 та 3 ст. 300, ч. 2 і 4 ст. 301, 
ч. 3 ст. 302, ч. 3 ст. 303, ст. 304 КК. Причому 
наведений перелік не є вичерпним [1, с. 79–
80]. А. С. Пащенко переконана в тому, що 
до злочинів, пов’язаних з домашнім насиль-
ством, належать вбивства особи, яка завідо-
мо для винного перебуває в безпорадному 
стані, жінки, яка завідомо для винного пе-
ребуває у стані вагітності, вчинене з особли-
вою жорстокістю; вбивство, вчинене в стані 
афекту; заподіяння смерті через необереж-
ність; доведення до самогубства; заподіяння 
шкоди здоров’ю різного ступеня тяжкості; 
заподіяння тяжкого або середньої тяжкості 
шкоди здоров’ю в стані афекту; побої; кату-
вання; погроза вбивством або заподіянням 
тяжкої шкоди здоров’ю; образу; зґвалтуван-
ня; насильницькі дії сексуального характе-
ру; спонукання до дій сексуального характе-
ру; розпусні дії; втягнення неповнолітнього 
у вчинення злочину і антигромадських дій; 
невиконання обов’язків по вихованню не-
повнолітнього [7, с. 4].
Висловлюючи своє ставлення до наведе-

них позицій, зазначимо, що визначення по-
няття злочину, пов’язаного з домашнім на-
сильством, і виявлення його ознак, виокрем-
лення форм і видів таких злочинів доцільно 
здійснювати як виходячи із загального по-
няття домашнього насильства, так і зважа-
ючи на загальне розуміння поняття і ознак 
злочинного посягання як такого. Уявляєть-
ся, що визначення цього поняття тільки на 
підставі поєднання поняття домашнього на-
сильства, передбаченого Законом України 
«Про запобігання та протидію домашньому 
насильству», із поняттям домашнього на-
сильства як злочину, передбаченого в дис-
позиції нової ст. 126-1 КК, не в змозі при-
звести до виявлення вичерпних рис цього 

поняття, хоча, без сумніву, і дозволить ви-
значити доволі суттєві його ознаки. 
У зарубіжній юридичній літературі з 

цього приводу зазначається, що домашнє 
насильство – це процес, який складається 
з протиправного, винного, систематичного 
фізичного або психічного впливу на членів 
сім’ї, що здійснюється проти їх волі з метою 
змусити людей зробити небажані для них дії 
шляхом заподіяння болю, образи, фізично-
го обмеження як загрози або покарання [8, 
с. 24–26]. Домашнє насильство комплексно. 
Це цикл, що повторюється зі збільшенням 
частоти фізичного, словесного, емоційного, 
духовного і економічного приниження, за-
лякування заради підтримки контролю над 
жертвою. Про насильство в сім’ї говорять у 
тих випадках, коли факти грубого і жорсто-
кого поводження непоодинокі, невипадко-
ві і ситуативні, а регулярні, систематичні і 
постійно повторюються [5, с. 8]. Водночас, 
згідно з положеннями національного зако-
нодавства домашнє насильство,– це діяння 
(дії або бездіяльність) у формі фізичного, 
сексуального, психологічного або економіч-
ного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в 
межах місця проживання або між родичами, 
або між колишнім чи теперішнім подруж-
жям, або між іншими особами, які спільно 
проживають (проживали) однією сім’єю, але 
не перебувають (не перебували) у родинних 
відносинах чи у шлюбі між собою, незалеж-
но від того, чи проживає (проживала) особа, 
яка вчинила домашнє насильство, у тому са-
мому місці, що й постраждала особа, а також 
погрози вчинення таких діянь [10]. Інакше 
кажучи, домашнє насильство – це суспільно 
небезпечні діяння (дії або бездіяльність) у 
певній формі насильства, що вчиняються в 
сім’ї чи в окремих місцях проживання або 
між певними особами у стосунках інтимних 
партнерів або між поколіннями, а також по-
грозу вчинення таких діянь у вказаних фор-
мах у соціальних групах, окремих місцях 
або між певними особами. 
Згідно з положеннями чинного кримі-

нального законодавства злочином є перед-
бачене кримінальним законом суспільно 
небезпечне винне діяння (дія або бездіяль-
ність), вчинене суб’єктом злочину (ч. 1 ст. 11 
КК). Зважаючи на це, до ознак злочину нале-
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жать наступні ознаки: 1) злочином є суспіль-
но небезпечне діяння; 2) це діяння є проти-
правним, а відтак, караним; 3) вказане діян-
ня є винним; 4) злочином є діяння, вчинене 
суб’єктом злочину [2, с. 32–33; 3, с. 70–71]. 
У зв’язку з цим, можна прийти до висновку, 
що як соціальне та правове явище, злочин, 
пов’язаний з домашнім насильством, харак-
теризується наступними ознаками: 1) це сус-
пільно небезпечне діяння; 2) його сутністю 
є насильство; 2) воно вчиняється в сім’ї чи в 
окремих місцях проживання або між певни-
ми особами; 3) це діяння є протиправним, 
а тому караним або таким, що зумовлює на-
стання інших наслідків. Його вчинення тяг-
не застосування до особи різних за ступенем 
суворості видів покарань та інших заходів 
кримінально-правового характеру, переду-
сім, обмежувальних заходів, передбачених 
розділом ХІІІ-1 Загальної частини КК. При 
чому за вчинення домашнього насильства 
щодо дружини (чоловіка) або іншої особи, 
з якою винний перебуває (перебував) у сі-
мейних або близьких відносинах, покаран-
ня має бути призначене більш суворе, ніж 
якщо потерпілою була б випадкова, жодним 
чином не пов’язана з винною особою люди-
на [6, с. 163]; 4) це діяння є таким незалежно 
від того, чи визначені ознаки домашнього 
насильства у відповідній статті (частині стат-
ті) Особливої частини КК як ознаки осно-
вного чи кваліфікованого складу злочину чи 
ні. У зв’язку з цим, при констатуванні цього 
злочину необхідно виходити із конкретних 
фактичних обставин вчиненого насильства 
щодо особи, які можуть бути не лише таки-
ми, що обтяжують покарання, але і такими, 
що його пом’якшують; 5) це діяння може 
бути вчинено суб’єктом злочину. При чому у 
разі вчинення його суб’єктом злочину, який 
не досяг 18-ого віку, правовими наслідками 
такого кримінального правопорушення мо-
жуть бути покарання або інші заходи кри-
мінально-правового характеру, за винятком 
обмежувальних заходів, передбачених роз-
ділом ХІІІ-1 Загальної частини КК. 
Отже, злочин, пов’язаний з домашнім 

насильством, – це суспільно небезпечне ді-
яння у формі фізичного, сексуального, пси-
хологічного або економічного насильства, 
що вчиняється у стосунках інтимних парт-

нерів (теперішнього і колишнього чоловіка 
і дружини або партнера) або між покоління-
ми (батьками і дітьми) незалежно від місця 
їх проживання, і призводить до настання 
кримінально-правових наслідків у вигляді 
покарання та інших заходів кримінально-
правового характеру. 
Окремо хотілося б звернути увагу на 

виокремлення форм і видів злочинів, 
пов’язаних з домашнім насильством. Аналіз 
спеціальної література схиляє нас до думки, 
що проблематика таких понять, як «форма» 
і «вид», знаходиться поза сферою уваги пе-
реважної більшості вітчизняних і зарубіж-
них науковців. У зв’язку з цим, окремі до-
слідники певні правові явища в межах здій-
снюваних ними досліджень розглядають в 
аспекті форм, а інші ті ж самі явища сприй-
мають, навпаки, як види. Є група вчених, 
які форми і види будь-якого правового яви-
ща ототожнюють. На наше переконання, ці 
поняття не можуть повністю збігатися. Так, 
в одному зі своїх значень під терміном «фор-
ма» пропонується розуміти спосіб існування 
змісту, його внутрішня структура, організа-
ція і зовнішній вираз. Натомість під термі-
ном «вид» – одиничні різновиди, що розкри-
вають багатоманітність змісту форми [11]. 
Зважаючи на це, а також враховуючи поло-
ження Закону України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству», на наше 
переконання, подібні злочинні посягання 
мають чотири форми зовнішнього прояву: 
1) суспільно небезпечні діяння, вчинені у 
формі фізичного насильства; 2) суспільно 
небезпечні діяння, вчинені у формі сексу-
ального насильства; 3) суспільно небезпеч-
ні діяння, вчинені у формі психологічного 
насильства; 4) суспільно небезпечні діяння, 
вчиненні у формі економічного насильства.
В основу поділу злочинів, пов’язаних 

з домашнім насильством, на види, можуть 
бути покладені різні критерії. Зокрема, з 
огляду на зв’язку «спеціальний суб’єкт – 
спеціальний потерпілий» можна виділити: 
1) насильницькі злочини, вчинені під час 
стосунків інтимних партнерів – з боку тепе-
рішнього і колишнього чоловіка і дружини 
або партнера (особи, з якою потерпілий пе-
ребуває або перебував у сімейних або близь-
ких відносинах); 2) насильницькі злочини, 



128Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2018

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

вчинені під час стосунків між поколіннями 
– зазвичай батьками і дітьми (вони можуть 
мати місце з боку особи до своєї дитини, 
батька чи матері або насильство в стосунках 
між будь-якими іншими двома чи декілько-
ма членами сім’ї різних поколінь, незалеж-
но від спільного проживання потерпілого та 
правопорушника) [4, с. 386].
З огляду на вищевказані форми злочи-

ни, пов’язані з домашнім насильством, мо-
жуть бути поділені на такі види: 1) різнови-
ди злочинів, пов’язаних з домашнім насиль-
ством, проти життя і здоров’я – ст. 115, 116, 
121, 122, 123, 125, 126, 126-1, 129, 134, 142, 
143 КК; 2) різновиди злочинів, пов’язаних 
з домашнім насильством, проти волі, честі, 
гідності особи, статевої свободи і недотор-
каності, а також моральності – ст. 149, 150, 
150-1, 151-2, 152–156, 300 –304 КК; 3) різно-
види злочинів, пов’язаних з домашнім на-
сильством, проти власності – ст. 194, 195 КК; 
4) різновиди злочинів, пов’язаних з домаш-
нім насильством, проти соціально-економіч-
них прав і свобод людини та громадянина 
– ст. 164, 165, 166, 167 КК. Крім того, за-
лежно від врахування фактору домашнього 
насильства в конструкції основних чи квалі-
фікованих складів злочинів можна буде ви-
діляти: 1) різновиди злочинів, у яких фак-
тор домашнього насильства не врахований в 
основних чи кваліфікованих складах; 2) різ-
новиди злочинів, у яких фактор домашньо-
го насильства є конструктивною ознакою їх 
законодавчих конструкцій [12, с. 68, 69–70].

Висновки
Підбиваючи підсумок, зазначимо, що під 

злочином, пов’язаним з домашнім насиль-
ством, доцільно розуміти суспільно небез-
печне діяння у формі фізичного, сексуаль-
ного, психологічного або економічного на-
сильства, що вчиняється у стосунках інтим-
них партнерів (теперішнього і колишнього 
чоловіка і дружини або партнера) або між 
поколіннями (батьками і дітьми) незалежно 
від місця їх проживання, і призводить до 
настання кримінально-правових наслідків 
у вигляді покарання та інших заходів кри-
мінально-правового характеру. Ознаки зло-
чину, пов’язаного з домашнім насильством, 
можуть характеризуватися як загальними 

ознаками будь-якого злочинного посяган-
ня, так і своєрідними специфі чними рисами, 
притаманними лише цим проявам девіант-
ної поведінки. Скажімо, подібні зло чинні по-
сяганні є протиправними, а тому караними, 
та (або) є такими, що зумовлюють настання 
інших наслідків, зокрема, насамперед, у ви-
гляді обмежувальних заходів, передба чених 
розділом ХІІІ-1 Загальної частини КК. За 
зовнішнім виявом злочини, пов’язані із до-
машнім насильством, можуть бути репрезен-
товані суспільно небезпечними діяннями у 
формі фізичного , сексуального, психологіч-
ного і економічного насильства. В основі 
класифікації злочинів, пов’язаних з домаш-
нім насильством, можуть бути покладен і різ-
ні критерії, до яких належать: а) специфічна 
зв’язка «спеціальний суб’єкт – спеціальний 
потерпіл ий»; б) форма зовнішнього вияву 
цих злочинних посягань; в) врахування або 
неврахування фактору домашнього насиль-
ства в конструкції основних чи кваліфікова-
них складів злочинів, передбачених в Осо-
бливій частині КК.
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CRIMES RELATED TO DOMESTIC VI-

OLENCE: CONCEPTS, FEATURES, BASIC 
FORMS AND TYPES

Based on the analysis of doctrinal provi-
sions, as well as the provisions of current leg-
islation of Ukraine to combat and prevent vio-
lence against women and domestic violence 
the concepts and features of crimes related to 
domestic violence are defi ned. Also, their main 
forms and types are identifi ed according to 
which the general conclusions are formed.

It is stated that a crime related to domestic 
violence should be understood as a socially dan-
gerous act in the form of physical, sexual, psy-
chological or economic violence committed in 
a relationship between intimate partners (cur-
rent and former husband and wife or partner) 
or between generations (parents and children) 
regardless of their place of residence, and leads 
to the occurrence of criminal consequences in 
the form of punishment and other measures of 
a criminal nature. The signs of the crime in-
volving domestic violence can be characterized 
by both the general features of any criminal en-
croachment and the specifi c features of these 
deviant behavior. In particular, such criminal 
encroachments are illegal, and therefore pun-
ishable and (or) are such ones that cause other 
consequences, especially, in the form of restric-
tive measures provided in section XIII-1 of 
the General Part of the Criminal Code. These 
crimes are punishable regardless of whether 
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the signs of domestic violence are defi ned in 
the relevant article (part of the article) of the 
Special Part of the Criminal Code as the signs 
of the main or qualifi ed corpus delicti or not. 
Therefore, establishing these crimes, it is nec-
essary to proceed from the specifi c factual cir-

АНОТАЦІЯ 
На підставі аналізу доктринальних по-

ложень, а також приписів чинного законо-
давства України у сфері протидії і запобіган-
ню насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству, визначається поняття і ознаки 
злочинів, пов’язаних з домашнім насильством, 
виокремлюються їх основні форми і види і на 
цій підставі формулюються власні узагальню-
вальні висновки.
Ключові слова: домашнє насильство, на-

сильство стосовно жінок, злочин, форми до-
машнього насильства.

cumstances of the violence committed against a 
person which may be not only aggravating but 
also mitigating.

Outwardly, the crimes related to domestic 
violence can be represented by socially danger-
ous acts in the form of physical, sexual, psycho-
logical and economic violence. The classifi ca-
tion of crimes related to domestic violence can 
be based on various criteria, which include: a) 
a specifi c connection «special subject – special 
victim»; b) the form of external manifestation 
of these criminal encroachments; c) taking into 
account or not taking into account the factor 
of domestic violence in the main or qualifi ed 
corpus delicti provided in the Special Part of 
the Criminal Code.

Key words: domestic violence, violence against 
women, crime, forms of domestic violence.
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ÊÐÈÌ²ÍÀË²ÇÀÖ²ÉÍ² Ï²ÄÑÒÀÂÈ ÃÐÓÁÎÃÎ 
ÏÎÐÓØÅÍÍß ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ ÏÐÎ ÏÐÀÖÞ 

(ÑÒ. 172 ÊÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ)

Статья посвящена исследованию пробле-
мы определения оснований криминализации 
грубого нарушения законодательства о тру-
де (ст. 172 УК Украины). Установлено, что 
единственным и достаточным основанием 
криминализации любого деяния выступает 
его общественная опасность. Доказано, что 
по своему характеру и степени общественной 
опасности нарушения законодательства о 
труде соответствуют криминализационным 
требованиям и являются основанием введе-
ния уголовной ответственности за их совер-
шение.
Ключевые слова: преступление, трудовые 

права, грубое нарушение, основания кримина-
лизации, законодательство о труде.

 ÑÓÏ ªâãåí Þð³éîâè÷ - àñï³ðàíò Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ

Встановлення протиправності діяння, 
а також його караності пов’язане зі специ-
фічною законотворчою практикою – кри-
міналізацією [2, с. 104].Криміналізація як 
процес встановлення кримінально-правової 
заборони полягає у з’ясуванні цілей, підстав 
установлення кримінальної відповідаль-
ності за суспільно небезпечне діяння й у 
виданні кримінальних законів, які б закрі-
плювали таке рішення. Від вирішення за-
значених питань залежать напрямки розви-
тку кримінальної політики держави, міра та 
обсяг застосування кримінально-правового 
примусу за ті чи інші форми соціально зна-
чущої поведінки людини, межі обмеження 
державою такої поведінки під загрозою по-
карання. Останнім часом у теорії і правоохо-
ронній практиці неодноразово піднімалось 
питання щодо необхідності та можливості 
криміналізації порушень трудового законо-
давства. Наскільки актуальною на сьогодні 
залишається потреба кримінально-правово-
го захисту прав працівників і чи є обґрунто-
ваним прийняте у 2001 році рішення зако-
нодавця щодо встановлення кримінальної 
відповідальності за грубе порушення зако-
нодавства про працю.
Наукова увага проблемам кримінально-

правової охорони трудових прав людини 
в різний час приділялася в роботах таких 
учених, як Г. Є. Андронович, В. І. Антипов, 
Г. Д. Борейко, В. І. Борисов, М. С. Брайнін, 
І. П. Лановенко, Ю. Б. Мельникова, 
В. О. Навроцький, І. О. Зінченко, 
І. П. Климишин, М. П. Куцевич, 

Постановка проблеми
Пункт 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України 

наголошує, що діяння, які є злочинами, та 
відповідальність за них визначаються тільки 
законами України [1], а ч. 3 ст. 3 КК України 
визначає, що кримінальна протиправність 
діяння, а також його караність та інші кри-
мінально-правові наслідки визначаються 
тільки цим Кодексом. Таким чином, кримі-
нальна відповідальність за вчинення трудо-
вих правопорушень, і протидія таким пося-
ганням шляхом реалізації заходів цієї відпо-
відальності за їх скоєння залежить, перш за 
все, від ухвалених законодавчою владою рі-
шень, результатом яких є віднесення таких 
дій до кримінальних правопорушень згідно 
з чинним кримінальним законодавством.
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С. Я. Лихова, В. І. Павликівський, 
О. Б. Сахаров, В. Г. Танаджі. У той же час, 
питання криміналізації грубого порушення 
законодавства про працю, його підстави та 
принципи залишаються не з’ясованими до 
цього часу.

Метою статті є визначення підстав кри-
міналізації грубого порушення законодав-
ства про працю.

Виклад основного матеріалу
Сьогодні криміналізація визнається од-

ним з основних напрямків кримінально-пра-
вової (кримінальної) політики Української 
держави [3, с. 59]. Незважаючи на різнома-
ніття визначень цього поняття, загалом, у 
науці кримінального права склалося єдине 
розуміння поняття «криміналізація» як про-
цесу і результату віднесення того чи іншого 
суспільно небезпечного діяння до категорії 
кримінальних правопорушень [4, с. 80; 5,-
с. 44; 6, с. 54-55].
У царині кримінально-правової законот-

ворчості існують два напрямки криміналі-
зації. Перший, коли законодавець у певний 
час визнає злочинними такі діяння, які ра-
ніше злочинами не визнавались, і другий, 
коли вже криміналізоване діяння набуває 
нових характеристик, що суттєво змінює 
підходи в питаннях кримінально-правової 
охорони певного кола суспільних відносин. 
Слід зазначити, що кримінально-правові за-
борони порушень трудових прав мають дав-
ню історію свого формування і при прийнят-
ті новітнього кримінального законодавства 
у 2001 році вітчизняний законодавець уже 
мав самостійну систему кримінально-право-
вих норм, спрямованих на захист трудових прав, 
що містилася у КК УРСР 1960 р. Кримінальне 
законодавство незалежної України не тільки 
підтвердило, а й суттєво розширило перелік 
злочинних посягань на трудові права лю-
дини (ст. ст. 170-175, 271-275 КК України).-
У той же час, ст. 172 КК України залиша-
ється основною нормою, спрямованою на 
захист права людини на працю, на відпочи-
нок, гарантований державою мінімальний 
розмір заробітної плати. Сьогодні сферу 
трудових відносин чекають суттєві зміни, 
підготовлений проєкт нового Кодексу за-

конів про працю, змінюються підходи щодо 
державного контролю у сфері найманої пра-
ці та відносин працівника і роботодавця, 
тому обговорення й оцінка соціально-право-
вої обумовленості криміналізації трудових 
правопорушень має бути предметом окре-
мої уваги фахівців. На їх важливість вказує 
й аналіз судової практики застосування кри-
мінально-правових норм, спрямованих на 
захист трудових відносин. Значна кількість 
кримінальних проваджень завершується 
ще на стадії розгляду або закриттям справ 
у суді, що вимагає нового погляду на мож-
ливість надмірної криміналізації досліджу-
ваних суспільних відносин. Тому питання 
дотримання підстав та принципів криміна-
лізації грубого порушення законодавства 
про працю (ст. 172 КК)потребує негайного 
обговорення та дослідження.
Сучасна кримінально-правова доктрина 

виробила доволі суворі вимоги до дотриман-
ня певних загальних чинників криміналіза-
ції злочинів. Вони можуть бути екстрапо-
льовані на вирішення питання про обґрун-
тованість кримінально-правової заборони 
будь-яких конкретних суспільно небезпеч-
них діянь, у тому числі грубого порушення 
законодавства про працю. Так, ще всереди-
ні ХХ ст. К. Кенні одним з перших сформу-
лював шість «класичних» умов, яким мають 
відповідати рішення законодавця про вста-
новлення караності певних діянь: 1) діяння 
мають заподіювати шкоду, яка перевищує 
шкоду від покарання, яке може бути засто-
соване; 2) вони повинні бути досяжні для 
визначення з відповідною для правової нор-
ми точністю; 3) вони мають бути такими, які 
можна довести з належною достовірністю; 
4) докази про них можна отримати без шко-
ди для недоторканності приватного життя 
й відносин довіри між близькими людьми;-
5) має бути встановлено, що ці діяння ви-
кликають у суспільстві достатній ступінь 
обурення й відрази; 6) достатній захист сус-
пільства від поширення таких діянь не може 
бути забезпечений більш м’якими, аніж 
кримінально-правові, заходами [7, с. 27–29]. 
Водночас, сьогодні у теорії криміналізації 
коло принципових вимог, яким має відпові-
дати процес і результат впровадження кри-
мінально-правових заборон (криміналіза-
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ції), становить не множину, а певну систему 
детермінант. При цьому остаточне вирішен-
ня проблеми обумовленості криміналізації 
конкретних посягань (у тому числі й кри-
мінальних правопорушень у сфері трудо-
вих відносин) певним чином ускладнюєть-
ся відсутністю методологічного й терміно-
логічного консенсусу між фахівцями щодо 
базових, вихідних понять, які характери-
зують відповідну діяльність. Так, ще у 80-х 
роках минулого століття О. І. Коробеєвим 
було підраховано, що в процесі розробки 
теорії криміналізації переліки чинників, 
які визнавались підставою введення кри-
мінально-правової заборони, досягли двох 
десятків, й при цьому їхня кількість продо-
вжує збільшуватись [8, с. 33]. При цьому у 
науковому обігу для позначення таких чин-
ників запропоновано чимало термінів – зо-
крема, таких, як «підстава», «умова», «пере-
думова», «принцип», «критерій», «привід», 
«причина», «фактор» криміналізації тощо. 
Іноді одні й ті ж обставини по-різному іме-
нуються різними авторами. На нашу думку, 
найбільш прийнятною видається наукова 
позиція, в якій виділено в механізмі кримі-
налізації дві групи її детермінант – підставу 
та принципи [9, с. 284]. Така диференціація 
дозволяє в достатній мірі охопити й охарак-
теризувати найбільш значущі, визначні об-
ставини, котрі обумовлюють визнання на 
законодавчому рівні остаточне віднесення 
певного типу суспiльно небезпечного діян-
ня до злочинних («підстава криміналізації») 
та чинники, які в сукупності враховуються 
для обґрунтування й перевірки доцільності 
введення кримінально-правової заборони 
суспільно небезпечного діяння («принципи 
криміналізації»). 
Обумовленість впровадження у КК кри-

мінальної відповідальності за діяння «гру-
бе порушення законодавства про працю» 
має бути перш за все оцінена крізь призму 
науково обґрунтованих підстав цієї діяль-
ності, під якими розуміють дійсні переду-
мови, соціальні причини виникнення або 
зміни кримінально-правової норми. Так, 
в колективній монографії під редакцією 
В. М. Кудрявцєва та А. М. Яковлева до під-
став криміналізації та декриміналізації від-
несено: високу суспільну небезпечність діян-

ня; його поширеність і негативну динаміку; 
наявність умов вчинення діяння які не мож-
на ліквідувати без застосування криміналь-
ної відповідальності; необхідність створен-
ня кримінально-правових гарантій охорони 
певних соціально значущих об’єктів; на-
явність міжнародно-правових зобов’язань, 
які вимагають забезпечення кримінально-
правової охорони цих об’єктів [10, c. 206]. 
П.А. Фефелов, як найважливіші передумови 
допустимості криміналізації діянь, називав 
суспільну небезпеку й умови для забезпе-
чення невідворотності відповідальності [11, 
с. 101-103]. І.М. Гальперін, вважаючи такий 
підхід дуже вузьким, пропонує розширене 
розуміння зазначених ознак, при цьому ак-
центуючи увагу не на кримінально-право-
вих, а скоріше на процесуальних моментах 
[12, с. 58]. «Основним критерієм криміна-
лізації (декриміналізації), який визнаєть-
ся практично всіма дослідниками, – вказує 
П. Л. Фріс, – безсумнівно, є суспільна не-
безпечність діяння» [13, с. 27]. Здійснивши 
аналіз законодавчої діяльності вітчизняного 
парламенту, фахівець пропонує до сучасних 
критеріїв криміналізації віднести: оцінку ді-
яння як суспільно небезпечного; визнання 
доцільності здійснення боротьби з конкрет-
ним видом поведінки заходами криміналь-
но-правового впливу; констатацію збігу в 
оцінці конкретної поведінки як суспільно 
небезпечної між законодавцем та соціально-
правовою психологією народу [13, с. 27].
На суспільну небезпечність як осно-

вну характеристику злочину вказували ще 
засновники кримінально-правової науки 
[14, с. 97, 98]. Як стверджував І. Бентам, 
дія може бути віднесена до числа злочинів, 
лише якщо вона може бути шкідлива для 
суспільства, тобто шкодити одній чи кіль-
ком особам (визначеному чи невизначено-
му їх колу, із яких воно складається) [15, 
с. 243–244]. Сьогодні значна кількість авто-
рів (зокрема, О. М. Готін, О. О. Дудоров, 
Л. М. Кривоченко, Н. О. Лопашенко, 
О. В. Наден, П. Л. Фріс, М. І. Хавронюк, 
В. Б. Харченко, Г. В. Чеботарьова та ін.) до-
пускають визнання суспільної небезпечнос-
ті діяння єдиною підставою криміналізації 
діяння. Інші криміналісти називають сус-
пільну небезпечність однією з кількох обста-
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вин, які зумовлюють криміналізацію (при 
цьому нерідко вона вказується на першому 
місці серед них, визнається головною[16, 
с. 49–53; 17, с. 41]). Як слушно зазначала 
Л. М. Кривоченко, хоч суспільна небезпеч-
ність – не єдина обставина, яка впливає на 
віднесення певних діянь до кола злочин-
них (адже на цей процес впливають й інші, 
не пов’язані з нею економічні, ідеологічні, 
політичні й інші чинники), але при цьому 
жодні з них «не повинні зумовлювати вста-
новлення кримінальної караності діяння, 
якщо воно не тягне суттєвого порушення 
суспільних відносин, не торкається важли-
вих суспільних або особистих інтересів» [18, 
с. 33]. Обґрунтованою вважаємо позицію 
М. І. Мельника, який наголошує на тому, що 
криміналізація діяння, якому не властивий 
достатній ступінь шкідливості (небезпечнос-
ті), є помилковою необґрунтованою (безпід-
ставною), що зумовлює чимало грубих по-
рушень прав і свобод людини й викривлює 
значення та можливості кримінального за-
кону [19, с. 94]. Отже, саме небезпека є го-
ловним критерієм (підставою) забезпечення 
кримінально-правової заборони діяння, яка 
зумовлює можливість настання за його вчи-
нення негативних наслідків, як криміналь-
на відповідальність. 
Під суспільною небезпечністю в кримі-

нальному праві розуміють здатність діяння 
заподіювати або створювати реальну загро-
зу заподіяння істотної шкоди об’єктам, ко-
трі охороняються кримінальним законом 
[20, с. 73]. Не викликає заперечень теза 
В. І. Павликівського про те, що «посягання 
на особисті права та свободи людини і гро-
мадянина, зокрема трудові, з очевидністю 
завдають значної шкоди інтересам особи 
та суспільства, причому часто шкоду дуже 
тяжку. Під час оцінювання цієї шкоди вар-
то пам’ятати, що цінність для суспільства й 
особи цих немайнових прав постійно підви-
щується. Недоторканість особистих прав та 
свобод людини є не меншою, а скоріше біль-
шою цінністю, ніж недоторканність його 
майнових інтересів. Тому з розвитком де-
мократичної держави й створенням грома-
дянського суспільства будь-які посягання на 
особисті права і свободи, зокрема трудові, 
стають все більш нетерпимими, їх суспільна 

небезпека підвищується, й вони отримують 
усе більш негативні оцінки з боку суспіль-
ства» [21, с. 90].
Право на працю закріплено в Основному 

законі Української держави – Конституції. 
Відповідно до статті 43 згаданого Основного 
закону кожен має право на працю, що охо-
плює можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку 
вільно погоджується. Праця є основою со-
ціального добробуту не лише окремої люди-
ни, але й суспільства в цілому. Саме праця 
дозволяє людині реалізувати свої здібності, 
знайти своє місце в державі, отримати мож-
ливість свого фізичного й інтелектуального 
розвитку. Втрата роботи сприймається в су-
часному суспільстві як найтяжче зло, уник-
нути якого намагається будь-який праців-
ник. У зв’язку з цим держава бере на себе 
обов’язок створювати умови для повного 
здійснення громадянами права на працю, 
гарантує рівні можливості у виборі профе-
сії та роду трудової діяльності, реалізовує 
програми професійно-технічного навчання, 
підготовки та перепідготовки кадрів відпо-
відно до суспільних потреб.
Тим не менше, статистичні дані свідчать 

про значні труднощі у державі з забезпечен-
ня захисту трудових прав працівників та об-
меження свавілля з боку роботодавців.Так, 
якщо у 2002 р. (з моменту початку дії нового 
Кримінального кодексу України) було заре-
єстровано лише 105 злочинів за статтею 172 
КК України, то в 2006 р. вже 831, а в 2008 р. 
– 1702 [22]. У 2013 р. загальна кількість зло-
чинів проти трудових прав склала 4077, з 
них грубого порушення законодавства про 
працю (ст. 172 КК України) – 1026 злочинів. 
Негативні тенденції продовжують спосте-
рігатися і сьогодні. Щорічно реєструється 
не менше тисячі кримінальних порушень у 
сфері трудових відносин: 2014 рік – 2756 (із 
них грубого порушення законодавства про 
працю – 1012); 2015 рік – 1689 (із них гру-
бого порушення законодавства про працю 
– 687); 2016 рік – 1406 (із них грубого по-
рушення законодавства про працю – 590); 
2017 рік – 1128 (із них грубого порушення 
законодавства про працю – 519) І це лише 
найбільш небезпечні, злочинні порушення 
трудових прав працівників.
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Підтверджуються негативні тенденції з 
зазначеної проблематики і в цивільній сфері. 
Так, у 2017 р. місцевими судами роз-

глянуто близько 20 тис справ, пов’язаних 
із захистом трудових прав працівників. 
Загальна сума виплат склала понад 300 
млн грн. [23]. Якщо офіційно підтвердже-
на заборгованість по заробітній платі на 
2010 р. становила лише 1,7 млрд грн., то у 
2017 р. майже 3 млрд грн. Слід зазначити, 
що 56 % від загальної суми заборгованос-
ті становить борг працівникам економічно 
активних підприємств [23]. Це означає, що 
навіть на тих підприємствах, де існує спри-
ятлива економічна ситуація, роботодавці 
продовжують умисно ігнорувати трудове 
законодавство, порушуючи основні права 
працівників. 
До того ж, офіційна статистика не відо-

бражає реального стану речей у сфері по-
рушень трудових прав людини. Висока ла-
тентність правопорушень у сфері трудових 
відносин не дозволяє визначити реальну 
картину правопорушень прав працівників. 
Досить часто це обумовлено відсутністю пра-
вових знань у працівника щодо своїх прав 
та обов’язків. Але в більшості випадків, від-
сутність звернень за підтримкою до держав-
них органів за захистом своїх трудових прав 
викликане свідомим бажанням працівника 
зберегти своє робоче місце. Як підтверджує 
судова практика, більшість звернень праців-
ників за захистом своїх прав відбувається у 
двох випадках – при незаконному звільнен-
ні або ж при довготривалій невиплаті заро-
бітної плати [24]. 
У той же час, спостерігається надмірна 

криміналізація в межах норми, передба-
ченої ст. 172 КК України. Враховуючи той 
факт, що під злочинні порушення підпадає 
практично будь-яке посягання на трудові 
права людини, яке, на думку правозастосу-
вача, є грубими, зазначена норма здійснює 
суттєвий охолоджуючий вплив на форму-
вання трудових відносин та забезпечення 
підприємницької діяльності на підприєм-
ствах, установах, організаціях.
Слід також зазначити, що наслідки по-

рушення трудових прав працівника не об-
межуються безпосередньою шкодою по-
терпілому, а тягнуть за собою суттєві змі-

ни у житті як самого працівника та і його 
близьких Наприклад, незаконне звіль-
нення працівника з роботи може позба-
вити засобів до існування всю його сім’ю, 
вплинути на його соціальне положення та 
реалізацію інших основних прав людини, 
зокрема на достойне і гідне життя, житло, 
відпочинок, навчання, охорону здоров’я. 
Таким чином, захист трудових прав люди-
ни свідчить про безпосередню залежність 
між правом на працю та всебічним розви-
тком людини та його сім’ї в сучасному світі, 
що є об’єктивним підтвердженням високої 
небезпеки посягань, спрямованих проти 
трудових прав працівників. Виходячи з 
положень ч. 1 КК, у якій правове забезпе-
чення охорони прав і свобод людини і гро-
мадянина проголошено одним із завдань 
цього закону, а також із факту визнання 
трудових прав людини окремим (самостій-
ним) об’єктом кримінально-правової охо-
рони, про що свідчить заголовок розділу V 
Особливої частини цього закону, наявних 
сучасних негативних тенденцій у сфері за-
хисту права на працю, є не лише формальні 
підстави вказати на суспільну небезпеку по-
сягань, які здатні зашкодити цим конститу-
ційним правам та свободам людини і гро-
мадянина. Додатковими показниками цієї 
небезпеки є здатність описаних у ст. 172 
КК посягань шкодити іншим об’єктам, за-
хищеним цим законом (інтересам сім’ї, ма-
теринства, дитинства). Доказом суспільної 
небезпеки таких посягань є й ті наслідки, 
які вони можуть спричинити у сфері відно-
син працівник-роботодавець (втрата робо-
ти, поширення безробіття, підвищення со-
ціальної напруги в суспільстві, порушення 
громадського порядку). 
Також слід зауважити, що, окрім від-

повідного характеру суспільної небезпеки, 
грубі порушення законодавства про працю 
мають також високий ступінь зазначеної не-
безпеки. Відповідно до ст. 172 КК України 
кримінально караними визнаються лише 
умисні порушення трудового законодав-
ства, скоєні з особистих мотивів, такі, що 
одночасно заподіють шкоду іншим право-
охоронюваним інтересам. 
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Висновки
Викладені міркування дають підстави 

запропонувати наступні висновки.
Суспільна небезпечність діяння, його 

характер та ступінь є єдиною та достатньою 
підставою криміналізації будь-якого право-
порушення.
Суспільно-історичний досвід та проведе-

ний аналіз стану дотримання трудових прав 
працівників, їх соціальна значущість та на-
слідки порушення надають підстави ствер-
джувати про відповідний рівень суспільної 
небезпеки посягань на трудові права для 
організації кримінально-правової боротьби 
з ними.
Враховуючи недосконалість сучасної 

норми про грубе порушення законодавства 
про працю (ст. 172 КК України) в подальшо-
му пропонується розробити відповідні змі-
ни в чинне кримінальне законодавство для 
приведення у відповідність зазначеної нор-
ми підставам та принципам криміналізації 
суспільно небезпечних посягань.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню про-

блеми визначення криміналізаційних підстав 
грубого порушення законодавства про працю 
(ст. 172 КК України). Встановлено, що єди-
ною і достатньою підставою криміналізації 
будь-якого діяння виступає його суспільна не-
безпечність. Доведено, що за своїм характером 
та ступенем суспільної небезпечності пору-
шення законодавства про працю відповідають 
криміналізаційним вимогам і є обґрунтова-
ною підставою запровадження кримінальної 
відповідальності за їх вчинення.
Ключові слова: злочин, трудові права, гру-

бе порушення, підстави криміналізації, зако-
нодавство про працю.

SUMMARY 
The article is devoted to the study of the 

problem of determining the criminal grounds for 
gross violation of labor legislation (Article 172 of 
the Criminal Code of Ukraine). Found that the sole 
and suffi cient reason criminalize any act which 
serves its public danger. It is proved that by their 
nature and degree of violation of labor legislation 
they meet forensic requirements and are a general 
subgroup of establishing criminal liability for their 
commission.

Key words: crime, labor rights, gross violation, 
grounds for criminalization, labor legislation.
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Стаття присвячена складовій механізму 
протидії злочинності – кримінально-правово-
му забезпеченню протидії злочинності. Надано 
визначення цьому поняттю. Проаналізовано 
значення цієї складової в механізмі спеціаль-
ної протидії злочинності. Визначено дефініцію 
кримінально-правового виду протидії злочин-
ності як сукупність юридичних норм, інститу-
тів кримінального права, кримінального про-
цесу, кримінально-виконавчого права, інших 
галузей права (у випадку бланкетних норм кри-
мінального права), міжнародно-правових угод, 
галузевих підзаконних нормативно-правових 
актів, галузевих наказів Генерального прокурора 
України, що знаходять своє вираження у Кри-
мінальному кодексі України, Кримінальному 
процесуальному кодексі України, Кримінально-
виконавчому кодексі України, інших галузевих 
кодифікованих нормативно-правових актах, 
Міжнародних конвенціях тощо. Суб’єктами 
застосування означених норм є органи кримі-
нальної юстиції.
Ключові слова: злочинність, механізм про-

тидії злочинності, нормативно-правове забез-
печення, кримінально-правове регулювання, 
злочинні діяння, Кримінальний кодекс Украї-
ни, норми права.
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ÓÄÊ 343.1.

злочинності, а також здійснення комплек-
су заходів, спрямованих на досягнення со-
ціально прийнятного рівня злочинності, 
мінімізацію наслідків вчинення злочинів. З 
огляду на це назрілим є дослідження кри-
мінально-правового забезпечення проти-
дії злочинності як визначальної складової 
механізму протидії злочинності. Підви-
щення ефективності функціонування меха-
нізму протидії злочинності є доволі акту-
альною та нагальною проблемою суспіль-
ства, розв’язання якої знаходиться в різних 
взаємопов’язаних площинах: соціально-по-
літичній, ідеологічній, правовій, соціально-
економічній, морально-психологічній та ін. 
Вирішення цієї проблеми дозволить поста-
вити під контроль розвиток криміногенної 
ситуації, пов’язаної зі злочинністю, створи-
ти об’єктивні основи успішної протидії, усу-
нути та нейтралізувати причини та умови, 
що її зумовлюють.

Стан дослідження проблеми
 Питання злочинності та її місця в сус-

пільстві, а також проблема розроблення 
механізму протидії злочинності було пред-
метом наукових розвідок таких учених, як: 
О. Бандурки, О. Герцензона, В. Голіни, 
І. Даньшина, Л. Давиденка, А. Долгової, 
В. Дрьоміна, А. Закалюка, В. Зеленецько-
го, А. Зелінського, О. Кальмана, В. Куца, 
О. Костенка, О. Литвака, О. Литвинова, 
Б. Лизогуба, В. Лунєєва, С. Міщенка, О. Са-
харова, В. Соміна, Я. Триньова, М. Хав-
ронюка та інших. Проте, незважаючи на 

Постановка проблеми
У контексті тривалих демократичних 

перетворень в Україні вагоме значення має 
забезпечення національної безпеки країни. 
Суттєвим чинником у цій сфері виступає 
розробка та реалізація правових, організа-
ційно-управлінських заходів щодо протидії 
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чималу кількість наукових розробок, заде-
кларована нами проблематика потребує по-
дальшого наукового осмислення у контексті 
сучасної правової дійсності.

Мета і завдання дослідження
Автор поставив собі за мету, на основі 

чинного національного законодавства й су-
часних наукових напрацювань, визначити 
та проаналізувати особливості криміналь-
но-правового регулювання протидії злочин-
ності в Україні.

Виклад основного матеріалу
У правовому дискурсі є чимало дефіні-

цій злочинності, узагальнюючи їх ми мо-
жемо визначити, що це історично перехід-
не, змінне, соціально-правове явище, яке 
представляє собою сукупність усіх скоєних 
у державі злочинів за певний період часу. 
Знаний мислитель Е. Дюркгейм відзначав, 
що злочинність є іманентним явищем, яке 
характерне кожному людському суспільству 
[1, с.7]. Ми підтримуємо таку позицію, що 
злочинність є невід’ємною складовою будь-
якого суспільства, без неї ми б не змогли 
ідентифікувати правове суспільство. Апос-
теріорі, злочинність є своєрідним «вірусом», 
який примушує суспільство виробляти імун-
ність проти нього, шляхом удосконалення 
соціально-правового механізму протидії 
злочинності. Втім, у теорії, відображенням 
якої стає законодавча практика, щодо виро-
блення ефективного механізму протидії зло-
чинності ведуться гострі дискусії.
Так, у вітчизняній та зарубіжній правни-

чій літературі, а також законодавстві, щодо 
визначення діяльності із протистояння зло-
чинності, вжиття відповідних заходів на її 
зменшення, застосовуються різні терміни: 
«боротьба», «протидія», «запобігання», «ві-
йна», «припинення», «профілактика», «попе-
редження», «кримінальна політика» тощо [2, 
с. 11]. Як уже відзначалося, кожне із означе-
них понять викликає жваві наукові дискусії. 
Нині найбільш розповсюдженими є понят-
тя «протидія» та «запобігання», втім і щодо 
їх визначення немає єдиного підходу. Так, 
приміром О. Бандурка вважає, що у широ-
кому контексті поняття «протидія» охоплює 
і «запобігання», а відтак слугує для визна-

чення загального впливу на злочинність [3, 
с. 86]. Дослідник А. Закалюк відзначає, що 
поняття «протидія», «боротьба» належать 
до класу узагальнених, які відображають за-
гальну сутність, що полягає у чиненні опо-
ру, й не розкриває значимості «запобігання» 
[4, с. 321].
У свою чергу, ми не можемо погодитись 

з позицією науковців А. Долгової [5, с. 435], 
В. Зеленецького [6, с. 57] та інших авторів, 
які вважають, що найбільше сутності соці-
ально-правових заходів протистояння зло-
чинності відповідає поняття «боротьба», це 
обґрунтовується наступними положеннями.
Справді, на певних етапах свого розви-

тку суспільство вело боротьбу зі злочинцями 
шляхом використання спеціальних озбро-
єних загонів, підрозділів міліції (поліції), 
армійських формувань, які застосовували 
суворі кримінальні санкції: фізичні розпра-
ви, катування, а теж інші заходи позасудо-
вого державного примусу. Тому впродовж 
останніх років «боротьбу зі злочинністю», 
яка тривалий час домінувала в криміналіс-
тично-правничій лексиці, почав витісняти 
термін «протидія злочинності». Ймовірно, 
що зміна термінології пов’язана передусім 
із усвідомленням безперспективності такої 
боротьби, позаяк злочинність є постійним 
явищем, яке лише змінюється в своїй амп-
літуді.
Нам імпонує думка вченого В. Куци в 

тому аспекті, що терміни «боротьба», «війна» 
здебільшого визначають репресивний підхід 
у сфері протидії злочинності з боку держави 
і є менш вузькоглядним напрямом проти-
дії. Означені терміни якщо і мають право 
на існування, то лише для характеристики 
заходів щодо особливо небезпечних злочин-
ців. З огляду на це, ми підтримуємо позицію 
тих авторів, які стверджують, що поняття 
«боротьба», «війна» зі злочинністю не роз-
кривають змісту антикримінальних зусиль 
держави та суспільства. Таку діяльність слід 
визначати поняттям «протидія злочиннос-
ті», що передбачає кілька напрямків впливу 
на злочинність: загальносоціальний, кримі-
нально-правовий, кримінологічний, кримі-
налістичний тощо [7, с. 14].
Щодо використання терміну «контроль 

над злочинністю», який є поширеним у за-



140Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2018

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

хідних країнах, зокрема в США, слід заува-
жити, що він не призвичаївся у вітчизняній 
кримінології. Втім, окремі вчені, приміром 
О. Литвак, А. Закалюк застосовують його до 
дефініції «протидія» [4; 8]. Враховуючи ви-
щеозначене, можемо вробити висновок, що 
злочинність – це складне соціально-право-
ве явище, поняття якого відображає теорію 
та практику особливої державно-управлін-
ської діяльності й приватних ініціатив, які 
спрямовані на перешкоджання скоєння 
злочинів, усунення їх причин та умов, пере-
ривання розпочатої злочинної діяльності чи 
злочинного діяння на різни х стадіях їх здій-
снювання, притягнення суб’єктів вчинення 
до кримінальної відповідальності та застосу-
вання до них заходів кримінально-правово-
го впливу.
Усю сукупність елементів, їх ознак, які 

спрямовані на протидію злочинності визна-
чають як «механізм протидії злочинності». 
Механізм протидії злочинності, як і кожен 
механізм загалом, можна охарактеризувати 
наявністю певної системи за якою розмі-
щені всі його складові елементи, правила-
ми існування та взаємодії останніх. Звідси, 
механізм протидії злочинності – це система 
елементів, які розташовані за чіткою схе-
мою, діють за певними правилами, вико-
нуючи конкретні функції. Кожний елемент 
можна охарактеризувати певними ознаками 
(суб’єкти, об’єкти, конкретні засоби реагу-
вання чи впливу). Так, елементами механіз-
му протидії злочинності є загальний та сп е-
ціальний види протидії, які за своєю суттю є 
рівнозначними.
Як складові механізму протидії злочин-

ності вчені також виокремлюють правове 
та інформаційно-аналітичне забезпечен-
ня протидії злочинності [7, с. 35–54; 9]. На 
нашу думку, все це можна охопити дефіні-
цією нормативно-правове забезпечення 
протидії злочинності, під якою розуміється 
ефективне нормативне супроводження за-
ходів спеціально-кримінологічної протидії 
запобігання злочинам. Нормативно-пра-
вове забезпечення протидії злочинності 
передбачає наявність законів, указів, кон-
цепцій, програм, запобігання злочинності 
та окремим її видам. Протидія злочинності 
вимагає якісного правового регулювання 

різними галузями права: конституційного, 
кримінального, адміністративного, цивіль-
ного та інших [7, с. 35].
Інформаційно-аналітичне забезпечення 

протидії злочинності – це основана на пра-
вових, організаційних, методичних і тех-
нічних засадах цілеспрямована діяльність 
зі збирання, зберігання, переробки та вико-
ристання інформації, яка є необхідною для 
ефективного функціонування системи про-
тидії злочинності [9, с. 31].
Відтак, детальніше проаналізуємо меха-

нізм протидії злочинності, що складається 
із конкретних видів (загальної, спеціальної) 
протидії злочинності та із властивих кож-
ному виду засобів кримінально-правового 
забезпечення. Як нами зауважувалося, про-
тидія злочинним проявам здійснюється за 
двома напрямками: загальносоціальним й 
спеціально-кримінологічним. Себто існує 
загальна й спеціальна протидія злочинності, 
а теж відповідні їм відносно самостійні меха-
нізми їх реалізації.
Загальна протидія злочинності – це 

оперативне функціонування всіх інститутів 
держави та сус пільства, що формують раціо-
нальну систему впливу на чинники злочин-
ності, внаслідок чого мінімізується кількість 
злочинних проявів. Суб’єктами загальної 
протидії злочинності є: держава, державні 
органи та місцевого самоврядування, ви-
конавчо-розпоряд чі органи; органи кримі-
нальної юстиції (суди, прокуратура, МВС, 
СБУ); органи загального та господарсько-
го управління, інформаційні, статистич-
ні, медичні, навчальні, культурно-виховні; 
об’єднання громадян, громадські організа-
ції, окремі громадяни, які можуть впливати 
на запобігання злочинам як опосередковано, 
так і безпосередньо. Головним пріоритетом 
загальної протидії злочинності є запобігання 
злочинним проявам. Як відомо, запобігання 
злочинності передбачає: профілактику, по-
передження та припинення злочинів.
Спеціальна протидія злочинності – це су-

купність кримінально-правових, оператив-
но-розшукових, кримінально-процесуаль-
них, криміналістичних й кримінологічних 
засобів, які здійснюють прямий правовий і 
кримінологічний вплив на дійсні та потен-
ційні злочинні прояви.
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Механізмом такої протидії виступають 
юридичні і кримінологічні засоби, через які 
забезпечується правовий та кримінологіч-
ний вплив на реальні й потенційні злочинні 
прояви. Звідси протидія злочинності у спе-
ціально-кримінологічному розумінні зво-
диться до діяльності органів кримінальної 
юстиції у двох аспектах: 1) правове реагу-
вання на вчинення злочину; 2) запобігання 
новим злочинам.
Темпорально першим й основним є ре-

агування на вчинений злочин. На переко-
нання В. Куци та С. Міщенка, це відповідає 
сучасним реаліям спеціальної протидії зло-
чинності органами кримінальної юстиції у 
межах здійснення кримінального судочин-
ства: спершу вони належним чином реагу-
ють на факт вчинення злочину, а потім у 
процесі провадження кримінальної спра-
ви здійснюють спеціально-кримінологіч-
не запобігання новим злочинам [18, с.47]. 
Суб’єктами такої протидії є не всі державно-
правові інституції і навіть не всі правоохо-
ронні органи, а тільки спеціально уповно-
важена їх частина – «кримінальна юстиція».
Особливістю діяльності органів кримі-

нальної юстиції є те, що її здійснюють дер-
жавні правоохоронні органи, які організа-
ційно не належать до однієї управлінської 
структури. Втім, одностайність цілей, за-
вдань та характер цієї сфери правоохорон-
ної діяльності з’єднує цю частину державно-
го апарату в самостійну систему. Відносини 
між суб’єктами (органами) кримінальної 
юстиції регулюються суто кримінально-
процесуальним законодавством. Цілісність 
системи забезпечується не жорсткими ор-
ганізаційно-управлінськими відносинами, а 
суто функціональними та процесуальними 
підпорядкованостями. Такий механізм га-
рантує незалежність суб’єктам кримінальної 
юстиції під час прийняття процесуальних 
рішень та їх відповідність закону.
Поняття нормативно-правового забез-

печення протидії злочинності визначається 
як сукупність юридичних норм, які регулю-
ють відносини у сфері протидії злочинності 
та мають матеріальне вираження в конкрет-
них нормативно-правових актах. Під сукуп-
ністю юридичних норм ми розуміємо юри-
дичні норми різних галузей права (консти-

туційного, адміністративного, цивільного, 
кримінального тощо). 
Кримінально-правове забезпечення 

протидії злочинності є одним із видів нор-
мативно-правового забезпечення протидії 
злочинності, що закріплене в Кримінально-
му кодексі та Кримінальному-процесуаль-
ному кодексі України. Залежно від обрано-
го критерію можна розмежувати наступні 
види нормативно-правового забезпечення 
протидії злочинності, а саме:

1. За видами протидії злочинності: а) за-
гальне нормативне забезпечення (Міжна-
родні нормативно-правові акти, Консти-
туція, КПК, КУпАП; ЦК, ГК, ЦПК, ГПК, 
тощо); спеціальне нормативне забезпечен-
ня (КК, КПК; КВК, підзаконні нормативно-
правові акти, галузеві накази Генерального 
прокурора України тощо).

2. За галузевою приналежністю: а) міжна-
родно-правове забезпечення; б) конститу-
ційно-правове; в) цивільно-правове; г) гос-
подарсько-правове; д) адміністративно-пра-
вове.

3. За юридичною силою: а) міжнародно-
правові угоди; б) Конституція України;-
в) конституційні закони; г) кодекси; д) зако-
ни; е) підзаконні нормативно-правові акти 
тощо. Залежно від юридичної сили підза-
конні акти також можна розділити на за-
гальні, відомчі, місцеві, локальні.

4. За дією закону у часі: а) чинні на час 
вчинення конкретного діяння (ч.2 ст.4 КК 
України); на момент вчинення конкретного 
діяння не були чинними, втім мають зворот-
ну дію у часі (ст.5 КК України) [11].

5. За дією закону у просторі: національні 
нормативно-правові акти, що визначають 
певний вид юридичної відповідальності для 
осіб; іноземні нормативно-правові акти, що 
визначають певний вид юридичної відпові-
дальності для осіб.
Визначальною метою всіх означених 

нами видів нормативно-правового забезпе-
чення протидії злочинності виступає про-
тидія злочинності. Роль видів нормативно-
правового забезпечення протидії злочин-
ності відображається в її функціях. Відтак, 
можна виокремити загальносоціальні й спе-
ціально-юридичні функції видів норматив-
ного забезпечення протидії злочинності.
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Під загальносоціальними функціями ми 
розуміємо напрямки взаємодії видів норма-
тивного забезпечення протидії злочинності 
та інших соціальних явищ як єдності фор-
ми й змісту. До загальносоціальних функ-
цій нормативного забезпечення протидії 
злочинності належать: 1) гуманістична;-
2) організаторсько-управлінська; 3) виховна;-
4) інформаційна (комунікативна).
Спеціально-юридичні функції видів нор-

мативно-правового забезпечення проти-
дії злочинності здійснюють суто правовий 
вплив на соціум. До таких функцій нале-
жать наступні: 1) регулятивна – спрямована 
на врегулювання відносин у соціумі шляхом 
закріплення бажаної поведінки суб’єктів в 
тих чи інших галузях права, і тим протидіє 
злочинності; 2) охоронна – спрямована на 
захист відповідної системи відносин у соціу-
мі шляхом елімінації соціально шкідливих й 
небезпечних діянь людей та їхніх об’єднань, 
відновлення порушених прав суб’єктів.
Роблячи висновок, відзначимо, що осно-

вним видом нормативно-правового забезпе-
чення спеціальної протидії злочинності є кри-
мінально-правовий, що регулюється нормами 
Кримінального кодексу України, Криміналь-
ного процесуального кодексу України, Кри-
мінально-виконавчого кодексу України тощо.
За аналогією зі системою видів норма-

тивно-правового забезпечення протидії 
злочинності, у кримінально-правовому виді 
протидії злочинності можна виокремити 
систему його підвидів. Так, систему підвидів 
кримінально-правового забезпечення мож-
на розмежовувати за наступними критері-
ями: а) галузевою приналежністю; б) юри-
дичною силою; в) дією закону у часі; г) дією 
закону у просторі.
Як і кожне соціальне явище, криміналь-

но-правовий вид забезпечення протидії зло-
чинності можна тлумачити як у вузькому, 
так і в широкому сенсі. У вузькому сенсі до 
кримінально-правового виду забезпечення 
протидії злочинності належать тільки нор-
ми кримінального права. Тому всі ратифі-
ковані Україною міжнародні зобов’язання 
мають втілюватися у нормах чинного КК 
України. У широкому сенсі до криміналь-
но-правового виду забезпечення протидії 
злочинності входять не лише норми ККУ 

країни, втім й норми інших галузей права, 
а також міжнародно-правові зобов’язання 
України. Таке положення виходить з того, 
що, на нашу думку, кримінальне право за-
галом й кримінально-правовий вид забез-
печення протидії злочинності зокрема є 
вершиною піраміди, побудованої з інших 
галузей права (видів правового забезпечен-
ня протидії злочинності). Позаяк для пра-
вильної кваліфікації окремих суспільно-не-
безпечних діянь обов’язковими є знання не 
лише кримінального права, але й консти-
туційного, адміністративного, цивільного, 
господарського тощо. Результат концентро-
ваного виду знань усіх означених галузей 
права відображається у складах злочинів – 
нормах кримінального права.
Ми аналізуємо кримінально-правовий 

вид забезпечення протидії злочинності 
власне у широкому розумінні. Тобто кримі-
нально-правовий вид забезпечення про тидії 
злочинності включає в себе інші види (за га-
лузевою приналежністю) нормативно-пра-
вової забезпечення протидії злочинності. 
Як зауважувалося, кримінально-правовий 
вид, як і кожний вид нормативно-правового 
протидії злочинності, де-юре зафіксований 
у певній формі (джерелі) права. Теорія пра-
ва розрізнює внутрішні та зовнішні форми 
(джерела) права. Під першими розуміється 
спосіб його структурної організації та вза-
ємодії складових елементів у межах системи 
права, яка поділяється на галузі, підгалузі, 
інститути, окремі норми. Зовнішні форми 
називають джерелом права, у яких воно за-
безпечує своє офіційне існування.
Враховуючи специфіку кримінально-

правового виду забезпечення протидії зло-
чинності (основа – норми кримінального 
права) його джерелом є нормативно-пра-
вові акти – Кримінальний кодекс України, 
Кримінально-процесуальний кодекс Укра-
їни тощо. Втім не можна ігнорувати того 
факту, що упродовж останнього часу дедалі 
частіше набуває розповсюдження правовий 
прецедент. Показовим у цьому аспекті є По-
станови пленуму Верховного суду України 
та їх дотримання практичними працівни-
ками (суддями, прокурорами тощо) у своїй 
правозастосовній діяльності.



143

Ñòðî¿÷ Â.Â. - Îñîáëèâîñò³ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ïðîòèä³¿ çëî÷èííîñò³...

Наступним аргументом щодо підтвер-
дження існування судового прецеденту як 
сучасного джерела національного права, 
зокрема, в кримінально-правовому виді за-
безпечення протидії злочинності є Закон 
України «Про виконання рішень та застосу-
вання практики Європейського суду з прав 
людини» [12]. Ст. 17 Закону гласить, суди 
застосовують при розгляді справ Конвенцію 
та практику Суду як джерело права. Таке за-
стосування судового прецеденту як джерела 
права ми вважаємо цілком закономірним 
та об’єктивним явищем у нашій правовій 
системі. Нині ми є очевидцями змішування 
різних правових систем – характерної нам 
романо-германської (континентальної) з ан-
глосаксонською (прецедентною).
У теорії права закон означують як нор-

мативно-правовий акт, прийнятий органом 
законодавчої влади чи всенародним рефе-
рендумом, який регулює найважливіші від-
носини у суспільстві, виражає волю та ін-
тереси більшості населення, має найвищу 
юридичну силу стосовно всіх інших норма-
тивно-правових актів й особливий порядок 
ухвалення. Беручи до уваги вищеозначене, 
таке тлумачення закону є застарілим, по-
заяк до законів можна віднести, поряд із 
класичним нормативно-правовим актом, і 
судовий прецедент. Звідси поняття закону 
можна визначити як нормативно-правовий 
акт чи рішення суду, прийняті органом за-
конодавчої влади, або всенародним рефе-
рендумом, або Верховним судом, або Євро-
пейським судом з прав людини, що регулює 
найважливіші відносини у суспільстві, вира-
жає волю та інтереси більшості населення, 
має найвищу юридичну силу стосовно всіх 
інших нормативно-правових актів й особли-
вий порядок ухвалення (щодо прецеденту 
– ухвалений Верховним судом України або 
Європейським судом з прав людини).

Висновки
Роблячи висновок, можемо сформулюва-

ти загальну дефініцію кримінально-правово-
го виду протидії злочинності – це сукупність 
юридичних норм, інститутів кримінального 
права, кримінального процесу, криміналь-
но-виконавчого права, інших галузей права 
(у випадку бланкетних норм кримінального 

права), міжнародно-правових угод, галу-
зевих підзаконних нормативно-правових 
актів, галузевих наказів Генерального про-
курора України, що знаходять своє вира-
ження у Кримінальному кодексі України, 
Кримінальному процесуальному кодексі 
України, Кримінально-виконавчому кодек-
сі України, інших галузевих кодифікованих 
нормативно-правових актах, Міжнародних 
конвенціях тощо. Суб’єктами застосування 
означених норм є органи кримінальної юс-
тиції. 
Кримінально-правове забезпечення 

протидії злочинності є основним матері-
альним підґрунтям, технічним засобом у 
механізмі спеціального виду протидії зло-
чинності. Саме за допомогою та на підставі 
кримінально-правового забезпечення про-
тидії злочинності здійснюється реагування 
держави на вчинене суспільно-небезпечне 
діяння. Таке реагування може проявляти-
ся як у формі застосування будь-якої з форм 
кримінальної відповідальності до винного, 
відмови від її застосування, так і інших засо-
бів кримінально-правового впливу (приму-
сових заходів медичного характеру або при-
мусових заходів виховного характеру)
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SUMMARY 
The article is devoted to the component of the 

mechanism of counteraction to crime - criminal-
legal maintenance of counteraction to crime. A 
defi nition of this concept is given. The signifi cance 
of this component in the mechanism of special 
counteraction to crime is analyzed. The defi nition 
of criminal law type of crime prevention is defi ned 
as a set of legal norms, institutions of criminal law, 
criminal procedure, criminal executive law, other 
branches of law (in case of blanket norms of criminal 
law), international legal agreements, branch by-laws, 
branch orders of the Prosecutor General of Ukraine, 
which are expressed in the Criminal Code of Ukraine, 
the Criminal Procedure Code of Ukraine, the 
Criminal Executive Code of Ukraine, other sectoral 
codifi ed regulations, international conventions, etc. 
The subjects of application of these norms are the 
bodies of criminal justice.

Keywords: crime, crime prevention mechanism, 
legal support, criminal law regulation, criminal acts, 
Criminal Code of Ukraine, legal norms.
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ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍ²É ÁÅÇÏÅÖ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У статті розглядаються чинники, що 
сприяють організованій економічній злочин-
ній діяльності, дається її криміналістичний 
аналіз, який сприятиме єдиному підходу до її 
поняття, обліку і своєчасному виявленню, роз-
криттю і розслідуванню.
Ключові слова: економічна безпека, еконо-

мічна злочинна діяльність, криміналізація 
економіки, латентність, фінансово-економіч-
на і бюджетна сфера, криміналістичні ознаки.
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чинності приділяли велику увагу Б.В. Вол-
женкін, А.Ф. Волобуєв, Е.Е. Дементьєва, 
О.Г. Кальман, А.Г. Корчагін, В.Д. Ларичев, 
А.Н. Ларьков, В.В. Лунєєв, Г.А. Матусов-
ський, Р.С. Сатуєв, Е.Л. Стрельцов та інші. 
Однак, незважаючи на інтенсивність та 
широкий спектр досліджень, присвячених 
різним аспектам цієї проблематики, у тому 
числі злочинності, багато питань у цій сфері 
залишаються ще дискусійними [1].
Здатність економічної злочинності до 

швидких трансформаційних змін і адапта-
ції до нових умов і правил господарюван-
ня (економіко-правових новацій і ін.), яка 
проявляється в її динамічності (рухливос-
ті). Наприклад, про це також свідчить те, 
що вона переміщається в нові сфери, такі, 
як банківську справу і страхування, а також 
переходить від традиційних форм злочин-
ної діяльності, як крадіжка майна і посадові 
правопорушення, до нових, потребуючих 
професійних навичок і відповідних органі-
заційних структур. Про це свідчить досить 
різноманітна та зростаюча кількість спосо-
бів вчинення тих чи інших злочинів. Так, 
до загальних способів ухилення від сплати 
податків, зборів, інших обов’язкових пла-
тежів відносять: неподання або подання в 
невстановлені строки органам податкової 
служби документів, пов’язаних з обчислен-
ням і сплатою податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів, наприклад, деклара-
ції про прибуток, по податку на додану вар-
тість, чи розрахунків по сплаті акцизного 
збору; приховування об’єктів оподаткуван-

В умовах формування ринку в країнах з 
перехідною економікою відбувається зро-
щування законної і кримінальної економіч-
ної діяльності. Функціонування економіки є 
сполученням здорових продуктивних орга-
нів і елементів економічної системи і пара-
зитуючих на кожнім з них формоутворень 
кримінального середовища. Криміналізація 
охоплює всі сфери діяльності і напрямку ре-
формування економіки, а також управління 
нею. Криза економіки в цілому і його кримі-
нальні прояви взаємно підсилюють і збіль-
шують негативні наслідки і загрози для еко-
номічної безпеки і національної безпеки в 
цілому [1] 
Різним аспектам економічної безпеки 

присвячено праці багатьох видатних зару-
біжних та вітчизняних учених різних галу-
зей науки: В.М. Аніщенко, В.І. Авдійського, 
В.І. Василинчука, В.О. Глушкова, І.І. Куче-
рова, С.В. Карамзіна, В.А. Ліпкана, Г.О. По-
номаренко, В.А. Предборського, В.І. Ша-
куна та ін.; дослідженню економічної зло-
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ня; заниження сум податків, зборів, інших 
обов’язкових платежів; заниження об’єктів 
оподаткування; неутримання чи неперера-
хування до бюджету сум прибуткового по-
датку з громадян, яким виплачувались до-
ходи; приховування (неповідомлення) про 
втрату підстав на пільги з оподаткування, 
тобто незаконне користування податковими 
пільгами [2]. 

 Хоча з кожним роком вони доповню-
ються. Цілком ймовірно в найближчому 
майбутньому очікувати і появи невідомих 
до сьогодні “модифікацій” злочинів у сфері 
економічної діяльності, обумовлених праг-
ненням кримінального світу пристосуватися 
до нових правил її кримінально-правового 
регулювання [1].
Системний підхід до дослідження про-

блеми розслідування злочинів економічної 
спрямованості дозволяє визначити ряд спе-
ціальних криміналістичних ознак економіч-
них злочинів. Такими є:

– спеціальний суб’єкт або суб’єктивний 
склад злочину, який безпосередньо 
пов’язаний з предметом злочинного по-
сягання та сферою економічних відносин. 
Суб’єктами економічних злочинів є: керів-
ники підприємств, підрозділів, відділів, сек-
цій, матеріально відповідальні особи, фінан-
сово – бухгалтерські працівники, державні 
службовці центральних, регіональних орга-
нів управління; приватні підприємці, влас-
ники, співвласники підприємств або особи, 
які внаслідок виконання покладених на них 
повноважень, у тому числі і суто матеріаль-
но – технічного чи виробничого характеру, 
вчинили злочин у складі злочинної чи орга-
нізованої групи або сприяли вчиненню зло-
чину, прихованню його слідів, легалізації 
злочинних доходів, використанню легаль-
ного, тіньового бізнесу, корупційних схем у 
злочинній діяльності;

– спеціальний предмет злочинного пося-
гання – це майно, майнові права та обов’язки 
підприємств, установ, організацій. Пред-
метом злочинного посягання може бути 
рухоме майно (гроші, цінні папери, валют-
ні цінності, майнові права та зобов’язання) 
або нерухоме – земельні та інші природні 
угіддя, будь-яке майно, розміщене на землі, 
пов’язане з нею (будівлі, споруди тощо);

– кримінальна технологія економічного 
злочину – це сукупність дій, операцій, при-
йомів, методів впливу і корупційних схем, 
спрямованих на вибір організатором зло-
чинної діяльності об’єктів злочинного по-
сягання, способу вчинення злочину, який 
включає кілька способів самостійних скла-
дів злочинів; підготовку злочинних дій, вчи-
нення злочину та приховання його слідів, 
забезпечення легалізації злочинних при-
бутків; використання корупційних схем за 
участі посадових осіб владно-управлінських, 
правоохоронних органів;

– закономірна мета злочинної діяльності 
– одержання кримінальних доходів та їх ле-
галізація. Організатори злочинного бізнесу 
використовують понад 50 способів легаліза-
ції кримінальних доходів через банківські, 
фінансові установи, підприємницьку чи інші 
види економічної діяльності;

– негативні наслідки злочинного пося-
гання – це спричинення матеріальної шко-
ди підприємствам, установам, організаціям, 
істотної шкоди галузі, сфері економіки, а та-
кож доведення їх до банкрутства з метою не-
законної приватизації та інші наслідки [3].
Організована економічна злочинність 

досягла нині таких масштабів, що перетво-
рилася в реальну загрозу економічної безпе-
ки України, змусила нас говорити про лінію, 
яка відокремлює економіку і суспільство від 
того, що ми називаємо кримінальною еко-
номікою[1].
З урахуванням спеціального суб’єкта та 

спеціального об’єкта, а саме: підприємств, 
установ, організацій, які віднесені до прі-
оритетних напрямів економіки, злочини 
економічної спрямованості поділяються 
на 3 групи. Перша група включає злочини 
у сфері власності, які вчиняються керівни-
ками підприємств, структурних підрозді-
лів, матеріально відповідальними особами 
або особами, які виконують повноваження 
матеріально-технічного чи виробничого 
характеру, приватними підприємцями та 
співвласниками, іншими особами у скла-
ді злочинної або організованої групи при 
здійсненні виробництва, розподілу, обміну 
і споживання матеріальних благ та послуг 
на підприємствах, в установах, організаціях 
пріоритетних напрямів економіки.
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До другої групи відносять злочини у сфе-
рі фінансово-економічних відносин, які вчи-
няються службовими особами фінансових, 
банківських установ, підприємств, приват-
ними підприємцями, фермерами, іншими 
суб’єктами господарювання, корумповани-
ми державними службовцями у складі групи 
або організованої групи, при здійсненні ви-
робничої, посередницької, фінансової, бан-
ківської, інвестиційної, страхової діяльності 
на підприємства, в установах, організаціях 
пріоритетних напрямів економіки.
Третя група включає злочини у сфері 

службової діяльності, вчинені службовими 
особами при здійсненні управлінського, фі-
нансового, бухгалтерського, податкового 
контролю на підприємствах, в установах, 
організаціях пріоритетних напрямів еко-
номіки у сфері виробництва, розподілу, об-
міну, споживання матеріальних благ та по-
слуг, фінансування,кредитування, інвесту-
вання, страхування тощо [2].
Винятково висока латентність еконо-

мічних злочинів пояснюється цілим рядом 
причин. Зокрема, виявлення і попереджен-
ня цілого ряду злочинів у зовнішньоеко-
номічній діяльності, у сфері комп’ютерної 
інформації, у фінансово-банківській системі 
представляють велику складність [1].
Потрібно зазначити, що у фінансово-кре-

дитній сфері посадові особи безпосередньо 
або у змові зі спеціалістами структурних під-
розділів установ (у тому числі банківських), 
підприємств, організацій вчиняють злочи-
ни, пов’язані з порушенням встановленого 
законодавством порядку обігу грошових 
коштів, валюти, цінних пеперів та порядку 
надання і використання кредитів при здій-
сненні:

– страхування, у тому числі державного;
– пенсійного забезпечення, у тому числі 

державного та недержавного (крім злочи-
нів, пов’язаних з безпосередніми виплата-
ми);

– банківських операцій з фондовими цін-
ностями;

– у банківській діяльності;
– фінансово-кредитних операцій [3].
У сфері зовнішньоекономічної діяльнос-

ті спеціальним суб’єктом злочинного пося-
гання є посадовці, матеріально відповідаль-

ні та інші особи, які виконують на підпри-
ємствах, в установах, організаціях незалеж-
но від форм власності організаційно-роз-
порядчі чи адміністративно-господарські 
функції, а також особи, які мають доступ до 
предмета злочинного посягання (грошових 
коштів, майна) у зв’язку з виконанням тру-
дових обов’язків, або особи,які виконують 
обов’язки щодо охорони майна чи об’єкта, 
на якому воно зберігається, без матеріаль-
ної відповідальності. Вони одноосібно або у 
складі організованої групи вчиняють злочи-
ни на спеціальних об’єктах зазначеної сфе-
ри економіки. Такими об’єктами є:

– експортні та імпортні об’єднання та 
контори Міністерства зовнішньоекономіч-
них зв’язків, інших державних структур, які 
пов’язані із зовнішньою державною торгів-
лею;

– недержавні організації, що здійснюють 
експортно-імпортні угоди і виконують лі-
зингові та інші послуги зовнішньої торгівлі;

– термінали, склади, сховища вантажів, 
розмитнених автомобілів, обладнання, агре-
гатів до них тощо [3].
Серед пріоритетних напрямів еконо-

міки слід виділити паливно-енергетичний 
комплекс. На підприємствах, в установах, 
організаціях паливно-енергетичного комп-
лексу посадові особи, спеціалісти, керівники 
структурних підрозділів, приватні підпри-
ємці, власники, співвласники, інші особи 
(з управлінських, контрольних органів) у 
складі злочинних, організованих злочинних 
груп вчиняють злочини проти власності, у 
сфері господарської діяльності, у сфері служ-
бової діяльності. Зазначені суб’єкти вчиня-
ють ці злочини на підприємствах:

– електроенергетики, у тому числі на 
теплових, атомних електростанціях, гідро-
електростанціях, електричних та теплових 
мережах, самостійних котельнях;

– паливної промисловості, у тому числі 
нафтодобувної, нафтопереробної, газової 
промисловості (видобуток, переробка при-
родного газу, сукупного нафтового газу);

– вугільної промисловості, у тому числі 
при видобутку вугілля як відкритим, так і 
підземним способом, збагачення вугілля, 
виробництва вугільних брикетів;

– сланцевої промисловості;
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– торф’яної промисловості ;
– газопостачання, організації з експлуа-

тації газових розподільних мереж, самостій-
них електромереж (лінії електропередач та 
електропідстанції районних енергосистем);

– теплових мереж, самостійних тепломе-
реж (що перебувають на самостійному балансі);

– зовнішнього освітлення, експлуатації 
зовнішнього освітлення;

– трубопровідного транспорту загально-
го користування; вантажопроводів та від-
водів від них: трубопроводи для транспор-
тування нафти, нафтопродуктів, газового 
конденсату, насосні, компресорні та розпо-
дільні станції тощо [3].
Потрібно зазначити, що економічні зло-

чини характеризує високий ступінь латент-
ності. Такі злочини, як правило, вчиняють 
корумповані посадовці державних органів 
управління, керівники підприємств, мате-
ріально відповідальні особи, тобто «білоко-
мірцеві» злочинці. Вони обіймають високі 
посади в управлінсько-владних органах і 
користуються партійною або депутатською 
недоторканістю [1].
Пріоритетним напрямом економіки є 

бюджетна система. Предметом злочинного 
посягання є кошти державні, адміністратив-
но-територіальних одиниць, підприємств, 
установ, які фінансуються за бюджетні ко-
шти повністю або частково. Необхідно виді-
лити такі злочини, де предметом посягання 
є бюджетні кошти:

– порушення законодавства про бюджет-
ну систему України;

– видання нормативно-правових або 
розпорядчих актів, які змінюють доходи і 
видатки бюджету всупереч встановленому 
законом порядку;

– привласнення бюджетних коштів або 
заволодіння ними шляхом зловживання 
службовим становищем на бюджетних під-
приємствах, в установах та організаціях, зо-
крема охорони здоров’я, фізичної культури 
і спорту, науки і наукового обслуговування, 
освіти, соціального забезпечення, фонду 
цінних паперів, державної та комунальної 
власності, фонду державного майна, в ін-
ших організаціях та установах міністерств, 
відомств, комітетів, управлінських органів 
усіх гілок влади;

– зловживання владою або службовим 
становищем, перевищення влади або служ-
бових повноважень;

– привласнення бюджетних коштів, фі-
нансове шахрайство, зловживання владою 
або службовим становищем, хабарництво 
та інші злочини, пов’язані зі сферою соці-
альних витрат, зокрема при оплаті, норму-
ванні та стимулюванні праці, професійно-
му навчанні, страхуванні, охороні праці, 
пенсійному забезпеченні та обслуговуван-
ні населення, соціальній допомозі мало-
забезпеченим громадянам та безробітним 
[3].
Потрібно зазначити, що вищевикла-

дений криміналістичний аналіз злочинів, 
вчинених в умовах ринкових засад господа-
рювання, має певне наукове значення для 
удосконалення криміналістичної кваліфіка-
ції економічних злочинів, розробки кримі-
налістичної характеристики окремих видів 
і груп злочинів економічної спрямованості 
та методів їх розслідування. Водночас роз-
роблені автором наукові рекомендації ма-
ють певне практичне значення для органів 
слідства, дізнання, СБУ, ДПА, прокуратури 
та Мін’юсту і дозволяють вирішити пробле-
ми: єдиного підходу до визначення понят-
тя злочину, вчиненого у сфері економічної 
діяльності; визначення пріоритетів напря-
мів у сфері економіки; встановлення єди-
ного порядку обліку злочинів економічної 
спрямованості; забезпечення достовірності 
та об’єктивності статистичних даних про 
результати розслідування злочинів, викри-
тих на визначених пріоритетних напрямах 
економіки; своєчасного виявлення, роз-
криття та розслідування злочинів економіч-
ної спрямованості; оперативного викриття 
організованої злочинної діяльності у сфері 
економіки [3].
Потрібно зазначити, що економічні зло-

чини характеризує високий ступінь латент-
ності. Такі злочини, як правило, вчиняють 
корумповані посадовці державних органів 
управління, керівники підприємств, мате-
ріально відповідальні особи, тобто «білоко-
мірцеві» злочинці. Вони обіймають високі 
посади в управлінсько-владних органах і 
користуються партійною або депутатською 
недоторканістю [3].
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Зрощування загальнокримінальної й 
економічної злочинності. Продовжує зміц-
нюватися зв’язок між злочинними фор-
муваннями і легітимними економічними 
структурами, йде встановлення контактів, а 
то й об’єднання організаторів і лідерів зло-
чинних груп і угрупувань, а також комер-
ційних, виробничих і інших підприємств. 
Незмірно зросли і доходи злочинців, що 
дозволяють їм не тільки використовувати 
їх на відтворення власне злочинності, але і 
впливати на соціально-політичні процеси в 
державі. Сьогодні на службі в кримінальних 
підприємців перебувають могутні юридичні 
особи, значна частина корумпованих служ-
бовців державного апарату, що дозволяють 
їм лобіювати свої інтереси в різних держав-
них структурах і на всіх без винятку рівнях 
[1].

Висновки
Таким чином, можна сказати, що карти-

на реально існуючої злочинності і результа-
тів боротьби з нею настільки перекручена, 
що в дійсності ми маємо справу з якісно ін-
шим соціально-правовим явищем, ніж зви-
чайна злочинність економічної спрямова-
ності. Проблема набуває принципово іншо-
го, вже суспільно-політичного забарвлення, 
і постає питання про економічну безпеку та 
винайдення нових шляхів її забезпечення.
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SUMMARY 
In the article have been examined the factors 

that contribute to economic organized criminal 
activity, given its forensic analysis that contribute to a 
unifi ed approach to its concept, recording and timely 
reporting, disclosure and investigation.

Key words: economic security, economic criminal 
activity, criminalization of economy, latency, fi nancial-
economic and budgetary sphere, forensic signs.
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Рассмотрены общие положения отно-
сительно совершения домашнего насилия. 
Проанализированы формы насилия к лицам 
пожилого возраста. Акцентировано внимание 
на профилактике и предотвращению домаш-
него насилия как органами Национальной по-
лиции, так и территориальными центрами 
социального обслуживания. Наведены общие 
статистические данные пострадавших от до-
машнего насилия. Предложено внедрение ин-
формационной базы (учет статистических 
данных) потерпевших от домашнего насилия.
Ключевые слова: домашнее насилие, чело-

век преклонного возраста, здоровье и жизнь че-
ловека, профилактика.
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тим, що не існує об’єктивної та достовірної 
інформації про масштаби цього соціального 
явища, оскільки в більшості випадків воно 
залишається латентним.
Профілактика є ключовим елементом 

комплексу координаційних та стратегічних 
заходів, які здійснюються державою з метою 
припинення насилля до людей похилого 
віку, а система допомоги має бути спроще-
ною та максимально доступною для потен-
ційних жертв чи тих, хто вже постраждав 
від насилля.

Стан дослідження проблеми
Окремі аспекти у сфері домашнього по-

передження насильства у значній мірі до-
сліджувалися Н. Аніщук, В. Вітвицькою, 
Дашковської, Л. Завадської, Л. Кормич, 
Л. Крижною, Н. Лавриненко, І. Лавринчук, 
К. Левченко, Л. Леонтьєвої, Л. Левицькою 
О. Матвієнко, Т. Мельник. Вивченню про-
блем, пов’язаних з особливостями осіб по-
хилого віку, приділяли увагу фахівці з різ-
них галузей науки, зокрема: А. Капська, 
О. Холостова, П. Павленок, Л. Москвичєва, 
Н. Шахматова та інші, однак попри широке 
коло наукових досліджень у сфері захисту 
прав людини від насильницьких злочинів, 
питання профілактики та захисту осіб похи-
лого віку від домашнього насильства зали-
шається малодослідженими та потребують 
теоретичного уточнення та обґрунтування.

Метою та завданням статті є визначен-
ня причин виникнення домашнього насиль-

Постановка проблеми
Останніми роками в Україні приділяєть-

ся значна увага проблемам запобігання та 
протидії домашньому насильству, яке при-
зводить не тільки до втрати найдорожчого 
для людини – життя та здоров’я, а також за-
вдає великої соціальної та моральної шкоди 
суспільству.
Люди похилого віку, пенсіонери, інва-

ліди, самотні літні люди залишаються най-
менш захищеною верствою населення, що 
обумовлює необхідність виявлення причин 
і умов, які сприяють вчиненню цього проти-
правного діяння, а також вжиття відповід-
них заходів реагування щодо захисту прав 
особи, яка постраждала від домашнього 
насильства. Разом з тим, аналіз випадків 
домашнього насильства відносно осіб по-
хилого віку є проблематичним, у зв’язку з 
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ства стосовно людей похилого віку. Завдан-
ням дослідження є визначення проблемних 
питань та умов, що сприяють вчиненню до-
машнього насильства.

Наукова новизна дослідження полягає 
в обґрунтуванні проблеми домашнього на-
сильства до осіб похилого віку; уточнені 
форми, види домашнього насильства сто-
совно осіб цієї категорії; удосконалені заходи 
щодо захисту прав та інтересів осіб похило-
го віку.

Виклад основного матеріалу
Насильство залишається однією з розпо-

всюджених форм порушення прав людини. 
Його причини пов’язані з економічною си-
туацією, суспільними нормами та ставлен-
ням до насильства. Від домашнього насиль-
ства можуть потерпати всі члени родини, 
проте найчастіше воно торкається слабких, 
нездатних до самозахисту та залежних чле-
нів сім’ї: дітей, людей похилого віку, осіб 
з обмеженими фізичними чи психічними 
можливостями [1, с.4]. 
Необхідність ефективного забезпечення 

протидії та запобіганню домашньому на-
силлю зумовлена тим, що сьогодні випадки 
вчинення цього протиправного діяння все 
більше набувають в Україні широкого масш-
табу.
За даними Міністерства соціальної по-

літики, кількість звернень з приводу до-
машнього насильства у 2016 року – 96 143; у 
2017 – 96 245. У перші три місяці 2018 року 
– 26 715, це на 7,2% більше у порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року [2]. 
Зазначимо, що окремої статистики щодо 
осіб похилого віку, які постраждали від до-
машнього насильства в Україні не ведеть-
ся, у статистичних звітностях зазначається 
лише загальна кількість вчинених злочинів 
до осіб похилого віку (пенсіонерів), проте 
за чинним законодавством України пенсіо-
нерами також вважають осіб, які не досягли 
чоловіки – 60 років, жінки – 55 років, але 
мають право на різні державні пенсії (на-
приклад, військовослужбовці). Крім того, 
статистичні відомості про конкретних жертв 
домашнього насильства та винних у його 
вчиненні мають велике значення не лише 

для інформування відповідальних структур 
і громадян про серйозність цієї проблеми, 
а також можуть заохочувати потерпілих чи 
свідків повідомляти про випадки насиль-
ства.
Відповідно до класифікації Всесвітньої 

організації охорони здоров’я до людей по-
хилого віку належить населення віком від 
60 до 74 років, до старого

– від 75 до 89, до довгожителів – 90 років 
і старше [3]. Законом України «Про основні 
засади соціального захисту ветеранів праці 
та інших громадян похилого віку в Украї-
ні», визначаються громадяни похилого віку, 
особи, які досягли пенсійного віку, вста-
новленого ст. 26 Закону України

«Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування», а також особи, яким 
до досягнення зазначеного пенсійного віку 
залишилося не більш як півтора року [4].
У цей час не існує єдиної думки ні серед 

учених, ні серед експертів, практиків про 
причини домашнього насильства. Швидше 
за все, це явище пов’язане зі складним комп-
лексом психологічних, соціальних, мораль-
них і економічних чинників. Але необхідно 
визначити, що які б фактори та проблеми не 
сприяли вчиненню домашнього насильства, 
всі вони мають негативну дію, включають 
різні форми що порушують права та інтер-
еси особи похилого віку.
Згідно із Всесвітньою організацією охо-

рони здоров’я, насильство відносно осіб 
похилого віку – це здійснення яких-небудь 
разових або таких, що повторюються, актів 
або відсутність належних дій у рамках якої-
небудь сім’ї, де передбачається наявність 
довірчих стосунків, що завдає шкоди літній 
людині або викликає у нього стрес. Такий 
тип насильства є порушенням прав людини і 
включає фізичне, сексуальне, психологічне, 
емоційне, фінансове і матеріальне жорстоке 
поводження; залишення без турботи; зне-
важливе відношення; а також зневага гід-
ності і неповага [3].
Закон України «Про запобігання та про-

тидії домашньому насильству» визначає 
домашнє насильство як діяння (дії або без-
діяльність) фізичного, сексуального, психо-
логічного або економічного насильства, що 
вчиняються в сім’ї чи в межах місця прожи-
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вання або між родичами, або між колишнім 
чи теперішнім подружжям, або між інши-
ми особами, які спільно проживають (про-
живали) однією сім’єю, але не перебувають 
(не перебували) у родинних відносинах чи 
у шлюбі між собою, незалежно від того, чи 
проживає (проживала) особа, яка вчинила 
домашнє насильство, у тому самому місці, 
що й постраждала особа, а також погрози 
вчинення таких діянь. За спрямованістю 
дій Закон виділяє наступні форми насилля: 
фізичне, психологічне, економічне, сексу-
альне [5].
У науковій літературі форми домашньо-

го насильства до осіб похилого віку є дещо 
розшириними, окрім чотирьох категорій 
фізичного, психологічного, економічного, 
сексуального, виділяють ще медичне на-
сильство, нехтування, пасивна зневага. Від-
повідно до класифікації, запропонованої-
О. Холостової, до осіб похилого віку можуть 
застосовувати наступні види насильства: 
фізичне насильство – заподіяння фізично-
го болю, пошкоджень, або навіть вбивство, 
насильницького примусу до чого-небудь, а 
також введення щодо особи похилого віку 
різного роду заборон, обмежень його прав 
і свободи; сексуальне насильство – будь-
який вид домагання, виражається як у фор-
мі нав’язаних сексуальних торкань, сексу-
ального приниження, так і зґвалтування; 
медичне насильство – недбалість і несвоє-
часність при видачі ліків, навмисне пере-
дозування препарату або, навпаки, відмова 
хворому в отриманні необхідних ліків; не-
хтування – безвідповідальність і невиконан-
ня опікуном своїх обов’язків щодо особи по-
хилого віку, наслідком чого стають різного 
роду ушкодження і порушення його прав; 
пасивна зневага до особи похилого віку – 
ізоляція, залишення особи на самоті або іг-
норування її існування. Активне нехтуван-
ня до осіб похилого віку може проявлятися 
тоді, коли людину навмисно позбавляють 
речей, життєво необхідних для нормально-
го існування (їжі, медикаментів, купання, 
спілкування тощо) або коли фізично залеж-
ну людину не забезпечують у належній мірі 
відповідним доглядом і турботою; психоло-
гічне (емоційне) насильство – заподіяння 
людині душевних страждань, лайка і образи 

на її адресу, погрози, а також формування 
і розвиток у неї почуття страху; економіч-
не насильство – виражається у формі при-
своєння іншими членами сім’ї власності або 
коштів особи похилого віку без її згоди, не-
законного або здійснюваного поза відповід-
ності з бажанням особи використання її за-
ощаджень [6, с.17].
Велике значення протидії та запобіган-

ню домашнього насильства має профілак-
тична діяльність, яка, перш за все, повинна 
бути спрямована на       попередження амораль- 
ної, протиправної поведінки, виявлення 
будь-якого негативного впливу на життя і 
здоров’я людей похилого віку та запобіган-
ня такому явищу.
Закон України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» визна-
чає органи та установи, на які покладається 
обов’язок здійснення заходів щодо запобі-
гання та протидії домашньому насильству, 
серед яких важливе місце посідають підроз-
діли Національної поліції.
Законом визначено повноваження ор-

ганів Національної поліції щодо поперед-
ження, виявлення, припинення фактів учи-
нення домашнього       насильства, а також при-
тягнення кривдників до відповідальності. 
Цей нормативний акт також передбачає, що 
особа, винна у вчиненні означеного право-
порушення, може бути притягнута до адмі-
ністративної, кримінальної та цивільно-пра-
вової відповідальності. Закон передбачає 
спеціальні заходи із запобігання домашньо-
му насильству, які уповноважені підрозділи 
органів Національної поліції можуть засто-
совувати у межах, спосіб та випадках, перед-
бачених законодавством [5]. Між тим, необ-
хідно зазначити, що особи похилого віку не 
завжди повідомляють чи не мають можли-
вості самостійно звернутися за допомогою 
до органів Національної поліції, із різних 
причин, це і суспільні та/або релігійні нор-
ми, побоювання помсти з боку кривдника 
або інших членів родини, економічну та 
психологічну залежність від кривдника, 
недостатню поінформованість органів, які 
надають допомогу у випадках вчинення до-
машнього насильства. Багато жертв також 
остерігаються психологічних або економіч-
них репресій – повторення побоїв, загрозу 
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втрати доходів тощо. Крім того, насильство 
не обмежується поодинокими випадками – 
дії кривдника дуже швидко набувають сис-
темного характеру [7, c. 10], замовчування 
потерпілими вчинення до них домашнього 
насильства призводить до того, що довес-
ти винуватість кривдників та притягнути їх 
до відповідальності, встановленої законом, 
потім вже проблематично, а майже і не-
можливо. Враховуючи, що жорстоке пово-
дження з особами похилого віку проходить 
«непоміченим», не придається розголосу, то 
важливу роль у сфері профілактики також 
відіграють територіальні центри соціально-
го обслуговування, які відвідують на дому 
інвалідів, хворих, самотніх осіб похилого 
віку, надають їм соціальні послуги й тим 
самим забезпечують процес їх підтримки в 
суспільстві. Ці спеціальні державні установи 
здійснюють надання соціально-побутових, 
психологічних, соціально-медичних, соці-
ально-економічних, юридичних послуг з 
професійної реабілітації осіб з обмеженими 
фізичними можливостями, інформаційних, 
інших соціальних послуг.
Особливо актуально це питання стосу-

ється осіб похилого віку, які мешкають у 
сільській місцевості. Більшість сільських 
жителів України мають обмежений доступ 
до таких соціальних послуг, як юридичні, 
охорона здоров’я, соціальне забезпечення, 
психіатрична допомога тощо.
Територіальні центри соціального об-

слуговування, як правило, розташовані у 
містах і райцентрах. Багато сільських жи-
телів взагалі не отримують ніякої соціаль-
ної допомоги через брак професійно під-
готовлених кадрів, бездоріжжя, відсутності 
транспортних засобів. Часто соціальною ро-
ботою займаються люди недостатньо квалі-
фіковані чи мало підготовлені для роботи з 
особами похилого віку. Послуги соціальних 
педагогів, спеціалістів з соціальної роботи, 
психологів, психіатрів, юристів є недосяж-
ними для сільських жителів.
Для підвищення ефективності соціаль-

ної роботи у вирішенні проблем сімейного 
неблагополуччя в цілому і насильства зо-
крема необхідно запровадити на постій-
ній основі організацію курсів, тренінгів з 
удосконалення знань і навичок соціальних 

працівників, з обов’язковим залученням ви-
сококваліфікованих місцевих міжнародних 
фахівців: юристів, психологів, педагогів, ме-
диків, практиків.

Висновки
На сьогодні насильство стосовно людей 

похилого віку, інвалідів, особливо тих, хто 
не може самостійно себе обслуговувати, є 
досить поширеним явищем, заходи щодо 
профілактики повинні бути спрямовані на 
попередження випадків різних видів на-
сильства та зменшення негативних факторів 
і обставин, через які може трапитися таке 
насильство.
Для попередження насильства,Ю що 

вчиняється щодо осіб похилого віку, пропо-
нується створення інформаційної бази (об-
ліку статистичних даних) про потерпілих 
осіб. Головною функцією запровадження 
інформаційної бази стане забезпечення без-
перешкодного доступу працівників органів 
Національної поліції, територіальних цен-
трів соціального обслуговування, медичних 
установ до відомостей про потерпілих осіб. 
Запити та звіти дадуть можливість швидко 
й ефективно обновляти дані та вести дифе-
ренційований статистичний облік осіб, які 
постраждали від домашнього насильства.
Враховуючи, що вікова категорія визна-

чення поняття «особа похилого віку» варію-
ється від 55 до 74 – річного віку, і впливає 
на можливість неточних оцінок розповсю-
дження домашнього насильства, виника-
ють певні труднощі із ефективною оцінкою 
реальної кількості скоєних правопорушень 
щодо осіб похилого віку.
Дослідження не вичерпує всіх проблем-

них питань, пов’язаних із захистом прав та 
інтересів осіб похилого віку. Перспектива 
подальшого вивчення профілактичних за-
ходів передбачає, що система профілактики 
домашнього насильства щодо осіб похилого 
віку вимагає вирішення комплексу завдань 
психологічного, правового, соціального ха-
рактеру, спрямованих на розвиток практич-
них заходів щодо запобігання домашнього 
насильства та реабілітації постраждалих осіб 
цієї категорії.
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АНОТАЦІЯ 
Розглянуто загальні положення щодо здій-

снення домашнього насильства. Проаналізо-
вані форми насильства до осіб похилого віку. 
Акцентовано увагу на профілактиці та запо-
біганню домашньому насильству як органами 
Національної поліції так і територіальними 
центрами соціального обслуговування. Наведе-
но загальні статистичні дані постраждалих 
осіб від домашнього насильства. Запропонова-
но створення інформаційної бази (обліку ста-
тистичних даних) потерпілих осіб.
Ключові слова: домашнє насильство, особа 

похилого віку, здоров’я та життя особи, про-
філактика.

SUMMARY 
The general provisions on domestic violence are 

considered. Forms of violence against the elderly are 
analyzed. Emphasis is placed on the prevention and 
prevention of domestic violence by both the National 
Police and territorial centers of social services. General 
statistics on victims of domestic violence are presented. 
It is proposed to create an information database 
(accounting for statistical data) of victims.

Key words: domestic violence, elderly person, 
health and life of a person, prevention.
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ÌÅÕÀÍ²ÇÌ ÇÄ²ÉÑÍÅÍÍß ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÓ 
ÑÂ²ÒÎÃËßÄÓ ÒÀ Â²ÐÎÑÏÎÂ²ÄÀÍÍß

В данной статье проанализированы и ос-
вещены определения механизма осуществления 
гражданских прав, а именно в общем понима-
нии юридическим механизмом обеспечения 
свободы мировоззрения и вероисповедания чело-
века считается система эффективных юриди-
ческих средств реализации, охраны и защиты. 
Определено, что свобода мировоззрения и веро-
исповедания, как и другие гражданские личные 
неимущественные права? требуют практиче-
ского обеспечения, соблюдения и реализации 
этого права, так как потребность в правоза-
щитном механизме растет, когда права нару-
шаются.
Гарантии права касаются трех направ-

лений деятельности по обеспечению права на 
свободу мировоззрения и вероисповедания, а 
именно - их реализации, охраны и защиты.
Обособлено, что кроме государственных 

гарантий осуществления права свободы миро-
воззрения и вероисповедания, существуют еще 
гарантии судебной защиты и самозащиты 
прав. Ключевой гарантией права свободы ми-
ровоззрения и вероисповедания является имен-
но право на самозащиту.
Ключевые слова: неимущественные права, 

механизм осуществления, правовые гарантии, 
мировоззрение и вероисповедание, свобода сове-
сти, гражданское право.

 ÁÐÈÍ×ÀÊ Ìàð³àííà Ïåòð³âíà - àñï³ðàíò Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

як Стефанчуком Р.О., Синєгубовим О.В., 
Вовк Д.О., Лупаревим Г.П., Ковлером А.І., 
Сліпченком С.О., Красицькою Л.В., Єрмо-
ловою О.Н., Трофименком А.В., Алексєє-
вим С.С., Красавчиковою Л.О., Кузнєцо-
вою Н.С., Іоффе О.С. та ін. Вказані вчені 
зробили значний внесок у дослідженні про-
блеми прав і свобод людини і громадянина, 
зокрема право на свободу світогляду та ві-
росповідання, але в сучасних умовах це пра-
во потребує додаткового аналізу.

Метою статі є дослідження та визначен-
ня механізм здійснення свободи світогляду 
та віросповідання в Україні.

Виклад основного матеріалу
У загальному розумінні юридичним ме-

ханізмом забезпечення свободи світогляду 
та віросповідання лю дини вважається сис-
тема ефективних юридичних засобів реалі-
зації, охорони та захисту свободи світогляду 
та віросповідання, свободи совісті в цілому 
та окремих елементів, закріплених у націо-
нальних юридичних актах.
Свобода світогляду та віросповідання, 

як і інші цивільні особисті немайнові права 
потребують практичного забезпечення, до-
тримання і реалізації цього права.
Механізм реалізації символізує рух, у 

цьому випадку процес перетворення прав і 
свобод, юридичних можливостей у дієве їх 
здійснення [1 c. 35].
Реалізація прав і свобод і результат їх 

здійснення нерозривно пов’язані, але між 

Стан наукової дослідженності теми
Проблематика механізму здійснення 

права на свободу світогляду та віросповіда-
ння, як цивільного права, досліджувалась 
e юридичній літературі такими вченими, 
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ними необхідний певний механізм, здатний 
забезпечити ефективний перехід від одно-
го до іншого. Це відбувається або в проце-
сі дотримання громадянами встановленого 
правопорядку, або при здійсненні право-
охоронної діяльності держави [2 ].
Хоча права і свободи діють безпосеред-

ньо, не можна говорити про те, що не по-
трібно створювати механізм для їх реаліза-
ції та захисту. Потреба в правозахисному 
механізмі зростає, коли права порушують-
ся. Крім діяльності органів держави щодо 
захисту прав громадян, правозахисний ме-
ханізм включає в себе боротьбу самих гро-
мадян за втілення в життя наданих їм зако-
нодавством прав та свобод [3].
Гарантії стосуються трьох напрямів 

діяльності по забезпеченню права на свобо-
ду світогляду та віросповідання, а саме - їх 
реалізації, охорони та захисту.
Правовими державними гарантіями 

можна важати ті, коли держава захищає пра-
ва і законні інтереси релігійних організацій; 
сприяє встановленню відносин взаємної 
релігійної і світоглядної терпимості й по-
ваги між громадянами, які сповідують 
релігію або не сповідують її, між вірянами 
різних віросповідань та їх релігійними 
організаціями; бере до відома і поважає 
традиції та внутрішні настанови релігійних 
організацій, якщо вони не суперечать чин-
ному законодавству. Здійснення права на 
свободу світогляду повинно базуватися на 
таких принципах: рівноправність громадян 
незалежно від їх ставлення до релігії, жод-
на релігія не може бути визнана державою 
як обов’язкова, усі релігії, віросповідання 
є рівними перед законом, відокремлення 
церкви і релігійних організацій від держа-
ви. Дотримання принципів п рава свободи 
світогляду та віросповідання в Україні, є га-
рантіями з боку держави щодо дотримання 
та захисту прав і свобод людини. 
Крім державних гарантій здійснення 

права свободи світогляду та віросповідання, 
існують ще гарантії судового захисту та са-
мозахисту прав.
Конституція України [6] не містить по-

няття «право на самозахист», але наука ци-
вільного права використовує це поняття та 
в Цивільному Кодексі України [5] присвя-

чена стаття 19, у якій зазначено, що особа 
має право на самозахист свого цивільного 
права та права іншої особи від порушень і 
протиправних посягань. Також у цьому по-
ложенні визначено, що способи самозахисту 
мають відповідати змісту права, що поруше-
не, характеру дій, якими воно порушене, а 
також наслідкам, що спричинені цим пору-
шенням.
Способи самозахисту можуть обиратися 

самою особою чи встановлюватися догово-
ром або актами цивільного законодавства.
Самозахист прав людиною включає в 

себе:
- безперешкодно здійснювати будь-яку 

дозволену державою правомірну діяльність 
із самозахисту порушених прав, свобод;

- вимагати від усіх інших осіб припинен-
ня актів поведінки, що перешкоджають за-
конній діяльності суб’єкта;

- звернення в державні органи та органи 
місцевого самоврядування;

- оскарження дій (бездіяльності) посадо-
вих осіб, що порушують права громадян;

- звернення в засоби масової інформа-
ції та правозахисні організації, громадські 
об’єднання;

- публічні виступи громадян на захист 
своїх прав;

- отримання інформації про дії, що пору-
шують права і свободи, об’єднання з метою 
захисту своїх прав; 

- звернення в міжнародні органи із за-
хисту прав людини.
Самозахист допускається за таких умов: 

а) має місце порушення цивільного пра-
ва або небезпека його порушення; б) існує 
необхідність припинення (попередження) 
порушення власними силами; в) заходи 
самозахисту адекватні ступеню небезпеки 
правопорушення, тобто заподіянню шкоди 
порушнику чи іншій особі має бути санкці-
онованим законом, не виходити за межі до-
зволеного.
Зважаючи на можливість заподіян-

ня шкоди цивільним правам інших осіб 
при застосуванні самозахисту (заподіяння 
шкоди майну, немайновим благам), він до-
пускається за дотримання таких умов: а) 
заподіяна шкода має бути менш значною;-
б) реальна небезпека, яка загрожувала ци-
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вільним правам особи за цих обставин, не 
могла бути усунена іншими засобами. За-
стосування цього способу у вказаних межах 
звільняє від відповідальності особу за шко-
ду, заподіяну третій особі, яка порушила 
або порушує права та інтереси того, хто за-
хищається [4].
У правовій державі одним з найбільш 

ефективних і поширених засобів захисту 
прав і свобод є судовий захист.
Судові гарантії щодо здійснення свобо-

ди світогляду та віросповідання полягають 
у зверненні до суду в разі порушення ін-
шими особами права особи на свободу сві-
тогляду та віросповідання. Судові органи 
України при розгляді справ щодо захисту 
прав людини, зокрема свободи світогляду 
та віросповідання, застосовують положен-
ня Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод, а також практику 
Європейського суду як джерело права. Це 
ще раз підтверджує те, що необхідно допра-
цьовувати національне законодавство, для 
повноцінного захисту громадянами своїх 
особистих прав. Необхідно встановити межі 
та обмеження для повноцінного судового 
розгляду та у подальшому якщо є порушен-
ня права свободи світогляду та віросповіда-
ння, ефективно здійснювати його судовий 
захист.
Кожна людина повинна мати можливість 

вільно обрати спосіб захисту своїх пору-
шених прав. При цьому він повинен бути 
впевнений у тому, що держава гарантує 
рівну можливість для будь-якого, незалеж-
но від віри, раси, місця проживання, віку і 
статі, скористатися цими способами захи-
сту. В іншому випадку прагнення сучасної 
держави до демократії, законності, свободи, 
рівності, гуманізму, правової держави, вира-
жене в конституційних нормах і принципах, 
залишиться лише декларацією про наміри 
[3].
Право кожної людини на свободу світо-

гляду та віросповідання є системоутворю-
ючим у системі прав людини. Без його ре-
алізації інші права людини втрачають біль-
шу частину реального змісту, залишаючись 
декларацією. Реалізуючи це право, людина 
усвідомлює себе, знаходить сенс і визначає 
своє місце в житті. Свобода світогляду та ві-

росповідання як суб’єктивне право кожної 
людини є виміром свободи світоглядного 
вибору і включає в себе право формувати, 
обирати, мати, змінювати, відстоювати і по-
ширювати переконання, право дотримува-
тися переконань і право відмовлятися від 
них, а також право діяти (не діяти) відпо-
відно до переконань за умови правомірної 
поведінки. 

Висновки
Морально-ціннісна зумовленість пра-

вового регулювання свободи світогляду та 
віросповідання базується на необхідності 
створення правових гарантій задоволен-
ня морально-ціннісних потреб особи, коли 
право на вільне відправлення релігійних 
культів та задоволення в духовних потре-
бах повинно бути забезпечене. Соціальна 
зумовленість юридичної природи цього 
правового феномену відображає наявність 
природнього права на забезпечення віль-
ного волевиявлення свободи совісті, що 
напряму кореспондується з вільним вияв-
ленням віросповідання. У правовому забез-
печенні перспективою вдосконалення цих 
правових гарантій вбачається формування 
правових основ механізму відповідальності 
за порушення цього комплексу прав і га-
рантій.
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АНОТАЦІЯ 
У цій статті проаналізовано та висвіт-

лено визначення механізму здійснення ци-
вільних прав, а саме у загальному розумінні 
юридичним механізмом забезпечення свободи 
світогляду та віросповідання лю дини вважа-
ється система ефективних юридичних засобів 
реалізації, охорони та захисту. Визначено, що 
свобода світогляду та віросповідання, як і інші 
цивільні особисті немайнові права, потребу-
ють практичного забезпечення, дотримання 
і реалізації цього права. Потреба в правозахис-
ному механізмі зростає, коли права порушу-
ються.
Висвітлено, що гарантії права стосують-

ся трьох напрямів діяльності по забезпечен-
ню права на свободу світогляду та віросповіда-
ння, а саме - їх реалізації, охорони та захисту.
Відокремлено, що крім, державних гаран-

тій здійснення права свободи світогляду та 
віросповідання, існують ще гарантії судового 
захисту та самозахисту прав. Ключовою га-
рантією права свободи світогляду та віроспо-
відання є саме право на самозахист.
Ключові слова: немайнові права, механізм 

здійснення, правові гарантії, світогляд та ві-
росповідання, свобода совісті, цивільне право.

MECHANISM OF EXERCISE OF THE 
RIGHT OF FREEDOM OF WORLDVIEW 

AND RELIGION
This article analyzes and highlights the 

defi nition of the mechanism of civil rights, 
namely in the general sense of the legal 
mechanism of ensuring freedom of thought 
and religion as a system of effective remedies, 
protection and defense. It is determined 
that freedom of worldview and religion, as 
well as other civil personal inalienable rights, 
require practical provision, observance and 
implementation of this right. The need for a 
mechanism of human rights increases when 
rights are violated.

 It is highlighted that the guarantees of 
law relate to three areas of activity to ensure 
the right of freedom of thought and religion, 
namely - their implementation, protection and 
defense.

It is emphasized that in addition to state 
guarantees of the exercise of the right of 
freedom of thought and religion, there are 
also guarantees of judicial protection and self-
defense of rights. 

The key guarantee of the right of freedom 
of thought and religion is the right to self-
defense.

Key words: non-property rights, 
implementation mechanism, legal guarantees, 
worldview and religion, freedom of conscience, 
civil law.
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ÏÐÎÁËÅÌÀ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÑÈÑÒÅÌÈ 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÃÀÐÀÍÒ²É 

Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÐÅË²Ã²ÉÍÈÕ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²É Â ÓÊÐÀ¯Í²

У статті здійснено системно-структурну 
характеристику адміністративно-правових 
гарантій діяльності релігійних організацій в 
Україні. Відзначено, що адміністративно-пра-
вові гарантії діяльності релігійних організацій 
в Україні – багатогранне явище, яке охопити 
єдиним визначенням доволі важко. Адже по-
значені гарантії стосуються різноманітних 
сфер реалізації прав релігійних організацій, 
різної спрямованості адміністративних право-
відносин, e які вони вступають, мають різне 
наповнення та зміст. З’ясовано, що система 
адміністративно-правових гарантій діяль-
ності релігійних організацій в Україні в найза-
гальнішому вигляді може бути представлена 
спеціальними правовими умовами, засобами і 
способами забезпечення діяльності та охорони 
правових можливостей релігійних організацій. 
Тобто за правовою природою ці гарантії поділя-
ються на адміністративно-правові гарантії-
умови, адміністративно-правові гарантії-засо-
би і адміністративно-правові гарантії-способи 
забезпечення діяльності релігійних організацій.
Ключові слова: адміністративно-правові 

гарантії, релігійні організації, адміністратив-
но-правовий статус релігійних організацій, 
правосуб’єктність релігійних організацій, нор-
мативно-правові гарантії діяльності релігій-
них організацій, організаційно-правові гарантії 
діяльності релігійних організацій, адміністра-
тивно-процесуальні гарантії діяльності релі-
гійних організацій.
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Постановка проблеми
Сучасні умови розбудови української дер-

жави вимагають ефективного правового ре-
гулювання відносин у сфері діяльності релі-
гійних організацій, формування дієвих адмі-
ністративно-правових гарантій їхнього функ-
ціонування. Незважаючи на здійснюваний 
упродовж останніх десятиліть процес онов-
лення нормативно-правових гарантій діяль-
ності релігійних організацій у нашій державі, 
все ще невирішеними залишаються питання 
адміністративно-правового забезпечення їх 
функціонування. Відтак, на часі дослідження 
сучасного стану адміністративно-правового 
гарантування діяльності релігійних організа-
цій, чинників, які впливають на них, нових 
викликів, що стоять перед державною щодо 
гарантування діяльності релігійних організа-
цій, визначення змісту та елементів системи 
адміністративно-правових гарантій діяльнос-
ті релігійних організацій та здійснення їх сис-
темно-структурної характеристики, напрямів 
удосконалення гарантій діяльності релігійних 
організацій у нашій державі.

Стан дослідження проблеми
Серед дослідників аналізу правових засад 

діяльності релігійних організацій слід відмі-
тити таких вітчизняних авторів, як І. При-
стінський, І. Рябко, А. Радченко, Г. Сергієнко, 
М. Червєнкова, В. Фучеджі. Важливі теоре-
тичні аспекти проблеми адміністративно-
правового гарантування діяльності релігій-
них організацій в Україні були представлені 
в низці праць таких вітчизняних авторів, як 
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І. Андрухів, А. Арістова, Д. Вовк, І. Компані-
єць, М. Кравцова, П. Мінка, Д. Миронович, 
Р. Небожук, В. Петрик, В. Піддубна, С. Слив-
ка, Н. Стоколос, Д. Шумунова. Не зважаючи 
на широкий доробок вітчизняних авторів у 
досліджуваній сфері, поза їхньою увагою за-
лишилося багато актуальних питань функ-
ціонування релігійних організацій, проблем 
адміністративно-правового гарантування їх 
діяльності.

Мета дослідження
Авторка поставила за мету здійснити сис-

темно-структурну характеристику адміністра-
тивно-правових гарантій діяльності релігій-
них організацій в Україні.

Виклад основного матеріалу
Системність та поліструктурність категорії 

адміністративно-правових гарантій діяльності 
релігійних організацій в Україні є беззапере-
чним фактом, позаяк самі гарантії є різнорід-
ними за своєю природою, суб’єктами застосу-
вання, безпосередніми цілями, інструмента-
ми забезпечення належного функціонування 
цих інституцій у громадянському суспільстві. 
Учені визначують різні критерії щодо 

класифікації адміністративно-правових га-
рантій. Цікавою є пропозиція Л. Веселової 
адміністративно-правові гарантії в загаль-
ному вигляді поділити за функціональним 
принципом на наступні види: зобов’язальні 
– зобов’язують інших суб’єктів адміністратив-
но-правових відносин реалізовувати законо-
слухняну поведінку; заборонні – визначають 
систему обмежень та заборон для суб’єктів 
адміністративно-правових відносин; такі, що 
уповноважують, та рекомендаційні – визнача-
ють бажану, з точки зору органів управління, 
поведінку задля уникнення потенційних за-
гроз для функціонування певних суб’єктів [1, 
с. 115].
Як правило, гарантії ототожнюють з пев-

ною діяльністю суб’єктів, що володіють дер-
жавно-владними повноваженнями. Примі-
ром, О. Альохін до адміністративно-правових 
гарантій прав особи зараховує заслуховуван-
ня органами державного управління й місце-
вого самоврядування звітів органів і посадо-
вих осіб, які уповноважені застосовувати адмі-
ністративні стягнення; здійснення контролю; 

розгляд подань і протестів органів прокурату-
ри; проведення перевірок щодо опублікова-
них у засобах масової інформації відомостях, 
які інформують про порушення прав і свобод, 
тощо [2, с. 45].
Або ж розглядають винятково як складо-

ву механізму охорони, водночас виокремлю-
ючи такі групи юридичних гарантій, як га-
рантії охорони та гарантії захисту. Зокрема, 
під гарантіями охорони О. Скакун розуміє 
встановлення меж здійснення прав і свобод, 
їх конкретизацію в законодавстві; встановлен-
ня процедур, засобів заохочення, стимулю-
вання, пільг для ініціативної реалізації прав; 
встановлення засобів профілактики та запо-
бігання правопорушень. Гарантіями захисту, 
згідно з позицією О. Скакун, є конституцій-
ний нагляд, контроль, відповідальність пра-
вопорушника; встановлення заходів відпові-
дальності винних за порушення прав і свобод 
громадян; встановлення заходів захисту прав, 
відновлення порушеного права [3, с. 189].
У продовження до цього К. Волинка від-

значає, що до юридичних гарантій належать 
спеціальні засоби виявлення правопорушень 
(прокуратура, органи розслідування тощо); 
засоби попередження правопорушень (при-
міром, митний огляд); засоби припинення 
правопорушень (затримання, арешт); заходи 
по захисту та відновленню порушених прав; 
юридична відповідальність; процесуальні га-
рантії; правосуддя [4, с. 179]. У цьому контек-
сті автор розглядає юридичні гарантії як певні 
інструменти і як суб’єкти їх застосування, що, 
на нашу думку, є доволі сумнівним підходом 
до висвітлення змісту цієї категорії. 
Окремі вчені до таких гарантій відносять 

правові норми чи процедури реалізації або 
захисту прав. М. Березін, Б. Свірський ствер-
джують, що систему адміністративно-право-
вих гарантій можна виокремити в три групи. 
До першої належить група гарантій (право-
вих норм) щодо загального правового статусу 
особи. Друга група правових гарантій прав і 
свобод пов’язана з відповідними адміністра-
тивно-правовими процедурами, у яких реа-
лізуються ті чи інші права. Така, наприклад, 
процедура розгляду скарг та заяв громадян 
[5, с. 140]. Третю групу складають адміністра-
тивно-процесуальні гарантії, що реалізуються 
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в процесі провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення [6].
Адміністративно-правові способи в систе-

мі гарантування діяльності релігійних орга-
нізацій відіграють роль своєрідних моделей 
можливої, дозволеної, легалізованої держа-
вою поведінки. Отже, засоби гарантування ді-
яльності релігійних організацій є інструмен-
тами реалізації передбачених у законодавстві 
способів їх можливої, дозволеної, легалізова-
ної державою поведінки [7, с. 286].
До цього переліку слід додати адміністра-

тивно-правові умови діяльності релігійних 
організацій: адміністративно-правова забез-
печеність реалізації принципів соціальної 
свободи, демократизму, верховенства права 
в державі, наявність у суб’єкта гарантування 
необхідного обсягу дієздатності; об’єктивно 
вираженого волевиявлення та його адекват-
ність внутрішній волі; відповідність форми за-
собу та способу гарантування вимогам закону; 
спрямованість волі суб’єкта гарантування на 
реальне досягнення обумовленого ним ре-
зультату, тобто легалізації релігійної органі-
зації, безперешкодного здійснення нею юри-
дично-значущої діяльності; припинення неза-
конної діяльності щодо релігійної організації, 
її захисту, відновлення порушеного права чи 
реалізації закріплених у законодавстві право-
вих можливостей. 
Отже, адміністративно-правові гарантії 

діяльності релігійних організацій в Україні – 
багатогранне явище, яке охопити єдиним 
визначенням доволі важко. Адже позначені 
гарантії стосуються різноманітних сфер реалі-
зації прав релігійних організацій, різної спря-
мованості адміністративних правовідносин, у 
які вони вступають, мають різне наповнення 
та зміст. 
Система адміністративно-правових гаран-

тій діяльності релігійних організацій в Украї-
ні в найзагальнішому вигляді може бути пред-
ставлена спеціальними правовими умовами, 
засобами і способами забезпечення діяльності 
та охорони правових можливостей релігійних 
організацій. Тобто за правовою природою ці 
гарантії поділяються на адміністративно-пра-
вові гарантії-умови, адміністративно-правові 
гарантії-засоби і адміністративно-правові га-
рантії-способи забезпечення діяльності релі-
гійних організацій.

Цілком слушним є віднесення до право-
вих засобів систему юридичних інструментів 
(норм права, правозастосовної діяльності, ін-
дивідуальних юридичних актів), що дають 
можливість самостійно або за сприяння ор-
ганів публічного управління чи громадських 
формувань забезпечити реалізацію потреб, 
здійснити протидію правопорушенням, від-
новити правові можливості, відшкодувати за-
подіяну шкоду [7, с. 329].
Визначення поняття «правові засоби» в 

контексті інструментальної теорії права здій-
снено О. Онуфрієнком та Т. Пашуком. Пра-
вові засоби – це система субстанційних та ді-
яльнісних правових явищ, за допомогою яких 
конкретні суб’єкти правовідносин, що посту-
пово набувають характеру інструментальної 
гри, досягають приватних й публічних цілей 
[8, с. 15]. Т. Пашук визначає правові засоби як 
будь-які юридичні явища, за допомогою яких 
може бути досягнута певна ціль, зафіксована 
прямо або опосередковано у законодавстві. 
Він вважає, що загальне поняття юридичного 
засобу має формуватися та інтерпретуватись 
на основі інструментального підходу щодо 
дослідження всіх видів юридичних явищ: 
субстанціональних (юридичних норм, норма-
тивних юридичних актів), діяльнісних (юри-
дичних дій) і явищ правосвідомості (а саме 
легалізованих юридичних понять) [9, с. 167].
До правових засобів науковці відносять 

правові регулятори (норми права, різні засо-
би правового регулювання (дозволи, заборо-
ни, позитивні зобов’язання), юридичну відпо-
відальність); явища правової форми (правові 
акти, інтерпретаційні акти офіційного нор-
мативного тлумачення, положення судової 
практики, нормативні договори); юридичну 
діяльність, що розглядається як система дій 
та операцій суб’єктів з використання право-
вих установлень  тощо [10, с. 68].
Проте цю систему гарантій слід доповни-

ти способами реалізації зазначених засобів. 
Зокрема, О. Пабат зазначає, що поняття га-
рантій прав та свобод громадян містить кате-
горії «засобів», що розглядаються як знаряддя 
досягнення мети провадження, та «способів», 
які визначено як шляхи реалізації засобів. Ав-
тор слушно відзначив, що система способів й 
засобів, які забезпечують необхідний порядок 
реалізації всіх основних прав осіб у їх взаємо-
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відносинах з адміністративними органами ви-
значається гарантіями їх правових можливос-
тей [11, с. 9–10].
З цього приводу слід погодитися, що нор-

ми права, правозастосовна діяльність та інди-
відуальні юридичні акти набувають значення 
гарантій реалізації прав та законних інтересів 
громадян та засобів їх захисту (охорони) [12, 
с. 68].
Найбільш вдалим слід визнати підхід до 

класифікації правових гарантій діяльності 
особи О. Навроцького [13, с. 98]. Усі ці автори 
прийшли до висновку, що гарантії сформова-
ні з кількох блоків, що стосуються норматив-
ного визнання певних правових та організації 
їхньої реалізації та захисту. При цьому ці бло-
ки визначаються цими авторами не однаково. 
Зокрема, О.О. Навроцький стверджує, 

що всі гарантії об’єднує єдине призначення, 
яке полягає в забезпеченні чіткої реалізації 
прав особи. При цьому автор вирізняє норма-
тивно-правові адміністративні гарантії та ор-
ганізаційно-правові адміністративні гарантії. 
Перші, він вважає, закріплені в нормативних 
актах адміністративного законодавства Укра-
їни, тобто це сукупність адміністративно-пра-
вових норм, за допомогою яких забезпечу-
ються права особи. Організаційно-правові 
адміністративні гарантії виступають як комп-
лекс (система) засобів реалізації діяльнос-
ті органів публічного адміністрування, що 
спрямована на створення сприятливих умов 
для реального користування правами. Через 
такі гарантії відбувається усунення й недопу-
щення можливих причин та ускладнень не-
повного чи неналежного здійснення прав й 
захист таких прав від порушень. У контексті 
організаційно-правових адміністративних 
гарантій необхідно розглядати засоби (меха-
нізм, який забезпечує можливість користу-
ватися правами), що забезпечують фактичну 
реалізацію та всебічну охорону прав особи в 
діяльності органів публічного адмініструван-
ня [13, с. 71].
Проте, підхід О. Навроцького не є ціліс-

ним. Значно чіткіше та системніше поділ га-
рантій запропонував І. Личенко [7, с. 98]. Прі-
оритетним критерієм розмежування дослі-
джуваних вченою адміністративно-правових 
гарантій було обрано форму реалізації таких 
гарантій. Цей критерій дозволяє виокремити 

нормативно-правові, організаційно-правові, 
процесуальні гарантії. 
Пріоритетність цього критерію зумовлена 

сприйнятою науковцями європейських дер-
жав теорією поділу адміністративного права 
на матеріальне, процесуальне та структурно-
організаційне право. Автор посилається на 
дослідження А. Школика, який стверджував 
про важливість перегляду системи адміні-
стративного права, зважаючи на усталену в 
Європі традицію умовного поділу адміністра-
тивного права на три частини: право «устроє-
ве» (структурно-організаційне), право матері-
альне і право процесуальне. Такий поділ має 
відповідати на запитання: хто робить, що ро-
бить, як робить? [14, с. 59].
Тому поділ адміністративного права на 

матеріальну, процесуальну та структурно-ор-
ганізаційну частину може цілком вдало відо-
бразити й систему правових гарантій прав 
особи, що сформовані в рамках цієї галузі пра-
ва. Саме тому слід підтримати запропонова-
ний поділ [7, с. 98] залежно від форми реаліза-
ції гарантій діяльності особи на нормативно-
правові, організаційно-правові, процесуальні 
гарантії. 
Значення гарантій-засобів набувають 

нормативно-правові акти, норми права, які 
визначають основи виникнення адміністра-
тивних прав релігійних організацій, порядок 
реалізації цих прав, процесуальний порядок 
відновлення прав. Ці норми можуть стосу-
ватися процедури припинення незаконної 
діяльності щодо релігійної організації (на-
приклад в порядку ст. 31 Закону України 
«Про національну поліцію» від 02.07.2015-
№ 580-VIII, припинення незаконної діяль-
ності посадових органів публічного управ-
ління, притягнення до адміністративної від-
повідальності фізичних осіб чи посадових 
осіб за незаконну діяльність щодо релігійних 
організацій (наприклад, прийняття рішень, 
що порушують права релігійних організа-
цій); обов’язку органу публічного управління 
відновити порушені права релігійної органі-
зації, відшкодувати шкоду.
Матеріальні адміністративно-правові нор-

ми, які стають адміністративно-правовими 
гарантіями діяльності релігійних організацій, 
деталізують самі права, обов’язки релігійних 
організацій, порядок їх реалізації, приписи та 
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заборони стосовно інших суб’єктів правовід-
носин щодо релігійних організацій. 
Адміністративно-процесуальні норми ви-

значають порядок, процедуру реалізації пра-
вових можливостей (процесуальні форми, 
способи і методи здійснення виконавчої і роз-
порядчої діяльності у сфері публічного управ-
ління, порядок реалізації компетенції адміні-
стративних органів щодо релігійних органі-
зацій) і відповідають на запитання «як, яким 
чином робити?» [15, с. 42-43].
Організаційно-правовими гарантіями є 

система закріплених нормами права специ-
фічних організаційних умов, адміністративно-
правових способів, організаційно-правових 
засобів, спрямованих на забезпечення нор-
мального функціонування релігійних органі-
зацій, нейтралізації можливих загроз, проти-
дії порушенню їх права. 
Ці умови дають змогу зреалізувати закрі-

плені в законодавстві механізми захисту прав, 
перешкоджають деструктивному розвитку 
відносин, усувають причини та умови вчинен-
ня правопорушень та стосуються організації 
функціонування суб’єктів захисту прав особи 
[7, с. 116–117].
Адміністративно-процесуальними га-

рантіями, що забезпечують динаміку адмі-
ністративного процесу відносно реалізації 
прав, є: гарантований правовий захист з боку 
суб’єктів, наділених контрольними повнова-
женнями (т.зв. адміністративно-процесуаль-
ний контроль); процедура внутрішнього роз-
гляду скарг та апеляція в інстанційному по-
рядку; процесуальна діяльність суб’єктів, що 
представляють інтереси (адвокат, законний 
представник); визначений порядок реалізації 
відповідальності посадових осіб адміністра-
тивних органів; процесуальні строки; комп-
лекс процесуальних прав (активна діяльність 
щодо здійснення своїх прав). Наведені гаран-
тії становлять окрему самостійну гарантію 
прав та свобод громадян – наявність достат-
ньої адміністративної процедури [11, с. 11].

Висновки
Таким чином, гарантії можуть класи-

фікуватися й за іншими критеріями. Вони 
можуть стосуватися різних видів діяльнос-
ті самих релігійних організацій (звернення 
до уповноважених державних органів щодо 

проведення реєстраційних та інших адміні-
стративних процедур, отримання адміністра-
тивних послуг на рівні з іншими юридичними 
особами, створення власних освітніх установ 
відповідно до своїх внутрішніх настанов, для 
релігійної освіти дітей і дорослих, отримання 
і оформлення права власника на майно куль-
тового призначення тощо).
Також гарантії можуть стосуватися різних 

проявів реалізації релігійними організаціями 
адміністративно-правових норм (викорис-
тання, дотримання, виконання, застосування 
правових норм релігійними організаціями) 
або дій інших суб’єктів щодо нейтралізації за-
гроз щодо діяльності релігійних організацій 
(попередження, припинення правопорушень 
щодо релігійних організацій, притягнення 
винних осіб за такі протиправні дії до адміні-
стративної відповідальності).
За цільовою спрямованістю їх слід роз-

ділити на адміністративно-правові гарантії 
реалізації прав релігійних організацій та ад-
міністративно-правові гарантії їх охорони та 
захисту. Перші стосуються належної регла-
ментації та визначеності процедури реалізації 
діяльності релігійних організацій, а другі – 
можливості оскарження рішень, дій, бездіяль-
ності органів публічного управління, пока-
рання посадових осіб за незаконну діяльність 
та порушення прав релігійних організацій, 
притягнення винних до адміністративної від-
повідальності за діяльність у сфері функціону-
вання релігійних організацій тощо.
Гарантії різняться за правовим статусом 

суб’єктів їх реалізації (адміністративно-право-
ві гарантії органів публічного управління (за-
стосовуються Державною службою України 
з етнополітики та свободи совісті, правоохо-
ронними, судовими органами, органами міс-
цевого самоврядування), іншими учасниками 
публічно-правових відносин (застосовуються 
Всеукраїнською Радою Церков і релігійних 
організацій, самими релігійними організація-
ми тощо).
Отже, система адміністративно-правових 

гарантій діяльності релігійних організацій – 
поліструктурна категорія адміністративного 
права, що представлена спеціальними право-
вими умовами, засобами і способами забезпе-
чення діяльності та охорони правових мож-
ливостей релігійних організацій, охоплює 
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різні за формою реалізації, цільовою, право-
вим статусом суб’єктів їх реалізації та іншими 
характеристиками інструменти забезпечення 
втілення в життя прав релігійних організацій 
та їхньої адміністративно-правової охорони та 
захисту.
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SUMMARY 
The article provides a system-structural 

description of the administrative and legal guarantees 
of religious organizations in Ukraine. It is noted 
that the administrative and legal guarantees of the 
activities of religious organizations in Ukraine are 
a multifaceted phenomenon, which is quite diffi cult 
to cover with a single defi nition. After all, these 
guarantees relate to different areas of realization 
of the rights of religious organizations, different 
directions of administrative legal relations in which 
they enter, have different content and content. It was 
found that the system of administrative and legal 
guarantees of religious organizations in Ukraine in 
the most general form can be represented by special 
legal conditions, means and methods of ensuring 
the activities and protection of legal opportunities of 
religious organizations. That is, by their legal nature, 
these guarantees are divided into administrative-
legal guarantees-conditions, administrative-
legal guarantees-means and administrative-legal 
guarantees-ways of ensuring the activities of 
religious organizations.

Key words: administrative-legal guarantees, 
religious organizations, administrative-legal status 
of religious organizations, legal personality of 
religious organizations, normative-legal guarantees 
of activity of religious organizations, organizational-
legal guarantees of activity of religious organizations, 
administrative-procedural guarantees of activity of 
religious organizations.
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ÞÐÈÄÈ×ÍÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÄÅÐÆÀÂÍÈÕ 
ÐÅªÑÒÐÀÒÎÐ²Â ÇÀ ÏÎÐÓØÅÍÍß ÂÈÌÎÃ 

ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ ÒÀ ÍÅÎÁÕ²ÄÍ²ÑÒÜ 
²ÌÏËÅÌÅÍÒÀÖ²¯ ÄÎÁÐÎ×ÅÑÍÎÑÒ² ßÊ 

ÄÎÄÀÒÊÎÂÎÃÎ ÊÐÈÒÅÐ²Þ, ÙÎ ÌÀª ÂÈÑÓÂÀÒÈÑÜ 
ÄÎ ÎÑ²Á, ßÊ² ÎÁ²ÉÌÀÞÒÜ ÖÞ ÏÎÑÀÄÓ

Добропорядочность, как принцип дея-
тельности, становящаяся присущей работе 
государственного аппарата, государственных 
служащих и вообще должностных лиц публич-
ного права, является чрезвычайно сложной 
оценочной категорией. Однако без введения та-
кой категории и с продолжением классического 
формального соблюдения правовых норм исче-
зает и нивелируется сама суть работы государ-
ственного аппарата, опускаясь  к выполнению 
формальных правил, которые можно легко 
обойти, использовав несогласованность норм 
и в результате придерживаясь законности, од-
нако утратив реализацию прав как основную 
сущность таких установок. В работе исследу-
ется роль и место понятия добропорядочно-
сты в системе позитивной ответственности 
государственного регистратора и делается вы-
вод в пользу введения такого требования. 
Ключевые слова: административная от-

ветственность, добропорядочность, государ-
ственный регистратор 
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Наукові публікації
Питанням відповідності стандартів по-

ведінки службових осіб та юридичної від-
повідальності в різний час приділали увагу 
такі науковці, як В. Галунько [1], Р. Ігонін 
[2], Ю. Кунєв [3] та інші вчені в галузі адміні-
стративного права. Проте питанням добро-
чесності державного реєстратора належна 
увага ще тільки має бути приділена.

Мета статті
Це дослідження виходить з гіпотези про 

те, що органи державної влади та їх посадо-
ві особи діють  з метою реалізації та гаран-
тування прав людини та громадян загалом, 
відповідно, вони мають діяти доброчесно 
в основі своєї діяльності, не обмежуючись 
лише дотриманням формальних законодав-
чих критеріїв, що дозволяють зняти з себе 
юридичну відповідальність у разі їх дотри-
мання, проте не слугують встановленню 
верховенства права.

Основний зміст дослідження
Доброчесність виступає одним із прин-

ципів, відповідно до якого, згідно з поло-
женнями Закону України «Про державну 
службу», здійснюється державна служба в 
Україні:

- верховенства права - забезпечення прі-
оритету прав і свобод людини і громадяни-
на відповідно до Конституції України [4], що 
визначають зміст та спрямованість діяльнос-

Актуальність дослідження
На якість економічних, соціальних, полі-

тичних, правових, інформаційних й інших 
процесів, що відбуваються повсякденно в 
нашій країні та від яких напряму залежить 
наша інтеграція у Європейське співтовари-
ство, а також становлення як демократич-
ної, соціальної, правової держави, негатив-
ний вплив створюють  незаконні прояви у 
діяльності представників державної влади 
та її виконавчих органів.
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ті державного службовця під час виконання 
завдань і функцій держави;

- доброчесності - спрямованість дій дер-
жавного службовця на захист публічних ін-
тересів та відмова державного службовця 
від превалювання приватного інтересу під 
час здійснення наданих йому повноважень 
[5, ст.4].
Тобто доброчесність повинна мати 

обов’язкове місце при здійсненні своїх поса-
дових обов’язків суб’єктами публічного ад-
міністрування, на яких поширюється дія ви-
щевказаного закону, у сфері охорони прав 
власності на об’єкти нерухомого майна.
Соціальні перетворення та їх якісний 

етичний вимір не можливі без доброчес-
ності у правовідносинах, які відбуваються в 
країні на всіх рівнях суспільного життя.
Фактично, доброчесність є моральною 

засадою поведінки людей, тому закріплен-
ня її як обов’язкової умови щодо діяльності 
суб’єктів публічного адміністрування у сфері 
охорони прав власності на об’єкти нерухо-
мого майна, все ж видається більш ідеоло-
гічним спонуканням, ніж практично можли-
вим до зобов’язання її дотримуватися.
З іншого боку, важливим є питання, що 

вважається «недоброчесністю» в роботі від-
повідних суб’єктів та яка настає за неї від-
повідальність. У законодавстві такий термін 
юридично майже ніде не використовується, 
лише в Законі України «Про прокуратуру» є 
згадка про «недоброчесність» [6, ст. 32], але 
її визначення там теж не надається. 
Іншими словами, держава через застосу-

вання примусу зобов’язує державних служ-
бовців бути доброчесними. Щодо регулю-
вання питань цієї сфери відносин, раніше 
діяв Закон України «Про правила етичної 
поведінки», який передбачав за порушення 
таких правил усі види юридичної відпові-
дальності [7].
У різного роду законодавчих актах мож-

на зустріти такі застосування досліджувано-
го терміна, як:

- доброчесність як принцип діяльності; 
доброчесність установи; перевірка на до-
брочесність, що застосовуються стосовно 
державних органів.
Перевірка на доброчесність як поняття 

розкривається при висвітленні принципів 

організації роботи з повідомленнями про 
корупцію - поведінка працівників апарату 
Міністерства розвитку громад та терито-
рій України [8] відповідно до вимог Закону 
України «Про запобігання корупції» [9], За-
кону України «Про державну службу» [5] та 
Загальних правил етичної поведінки дер-
жавних службовців та посадових осіб місце-
вого самоврядування [11].
Здійснення перевірки на доброчесність 

суб’єктів, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самовряду-
вання, передбачено, зокрема, у Плані пер-
шочергових заходів з подолання корупції 
[12], що на практиці полягає у запроваджен-
ні декларацій доброчесності та їх вибірко-
вих перевірках. 
Подання декларації особи, уповноваже-

ної на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, є формою контро-
лю держави за доброчесністю осіб, які вико-
нують певні функції держави або місцевого 
самоврядування.

- доброчесний громадянин; критерії до-
брочесності; декларація доброчесності - такі 
терміни можна зустріти у законодавстві, що 
стосується сфери судочинства. 
Як превентивний метод протидії коруп-

ції, Законом України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» впроваджено процедуру подан-
ня декларації доброчесності: кандидата на 
посаду судді та судді.
Суддя зобов’язаний щорічно до першо-

го лютого подавати шляхом заповнення на 
офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України [13] декларацію до-
брочесності за формою, що визначається 
Комісією. Декларація доброчесності судді 
складається з переліку тверджень, прав-
дивість яких суддя повинен задекларувати 
шляхом їх підтвердження або не підтвер-
дження [14, ст. 62].
У декларації доброчесності судді зазна-

чаються відомості про діяльність судді, про-
ходження перевірки суддів відповідно до 
Закону України «Про відновлення довіри 
до судової влади в Україні» [15] та її резуль-
тати; відсутність заборон, визначених Зако-
ном України «Про очищення влади» [16].
З вище наведеної інформації можна уза-

гальнити, що зміст декларації доброчесності 
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полягає в самоперевірці та висвітленні від-
повідних якостей зацікавленої у такій про-
цедурі особи, про себе, перед громадськіс-
тю, для її, так би мовити, схвалення.
Також доброчесність присутня у зако-

нодавстві як один із критеріїв відповіднос-
ті суддівській посаді: на посаду судді може 
бути призначений громадянин України, не 
молодший тридцяти та не старший шістде-
сяти п’яти років, який має вищу юридичну 
освіту і стаж професійної діяльності у сфері 
права щонайменше п’ять років, є компе-
тентним, доброчесним та володіє держав-
ною мовою [1, ст.127]. 
Працівники системи Міністерства юсти-

ції України під час виконання своїх служ-
бових повноважень зобов’язані керуватися 
такими принципами: служіння державі і 
суспільству; пріоритетність інтересів; субор-
динація; толерантність; гідна поведінка; до-
брочесність; політична нейтральність; про-
зорість і підзвітність; сумлінність [17]. 
Такого ж роду принципи, включаючи 

доброчесність, поширюються на діяльність 
інших міністерств, які, у свою чергу, можуть 
виступати суб’єктами, які відповідальні за 
здійснення реєстраційних дій.
Особами, які відповідальні за здійснення 

реєстраційних дій, є державні реєстратори 
органів місцевого самоврядування та місце-
вих державних адміністрацій, а також нота-
ріуси (державні та приватні).
Суб’єкти державної реєстрації прав за 

порушення законодавства у сфері держав-
ної реєстрації прав несуть дисциплінарну, 
цивільно-правову, адміністративну або кри-
мінальну відповідальність у порядку, вста-
новленому законодавством. 
Шкода, завдана державним реєстрато-

ром фізичній чи юридичній особі під час ви-
конання своїх обов’язків, підлягає відшко-
дуванню на підставі судового рішення, що 
набрало законної сили, у порядку, встанов-
леному законом [18, ст.38].
Дисциплінарна відповідальність дер-

жавного реєстратора регулюється Законом 
України «Про державну службу» [5], Кодек-
сом законів про працю України [19].
У разі, якщо державний реєстратор є 

державним службовцем і він за невиконан-
ня або неналежне виконання посадових 

обов’язків, а також порушення правил етич-
ної поведінки та інше порушення службової 
дисципліни притягається до дисциплінар-
ної відповідальності [5, ст.64], то до нього 
можуть бути застосовані наступні види дис-
циплінарних стягнень: зауваження, догана, 
попередження про неповну службову від-
повідність, звільнення з посади державної 
служби.
Цивільно-правова відповідальність осіб, 

які здійснюють реєстраційні дії, настає тоді, 
коли ними було вчинено цивільне право-
порушення - протиправна дія або бездіяль-
ність особи, яка порушує норми цивільного 
законодавства або умови договору [20]. І по-
лягає у невигідних наслідках майнового ха-
рактеру, які покладені на особу, що не вико-
нала або неналежно виконала зобов’язання 
або посягнула на абсолютні майнові чи осо-
бисті немайнові права чи блага інших осіб.
При цьому, відповідальність держави 

за шкоду, яка виникла через незаконні ре-
єстраційні дії, закріплена на конституційно-
му рівні, та полягає в тому, що кожен має 
право на відшкодування за рахунок дер-
жави чи органів місцевого самоврядування 
матеріальної та моральної шкоди, завданої 
незаконними рішеннями, діями чи безді-
яльністю органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових і 
службових осіб при здійсненні ними своїх 
повноважень [1, ст.56].
Так, як на осіб, які відповідальні за здій-

снення реєстраційних дій у більшій мірі, 
поширюється дія Закону України «Про дер-
жавну службу» [5], то, відповідно, до Цивіль-
ного кодексу України, у якому передбачено, 
що юридична або фізична особа відшкодо-
вує шкоду, завдану їхнім працівником під 
час виконання ним своїх трудових (служ-
бових) обов’язків [20, ст.1172 ч.1], держава 
за їх дії, як уповноважений на їх здійснення 
суб’єкт, також має нести відповідальність.
Адміністративна відповідальність осіб, 

які відповідальні за здійснення реєстрацій-
них дій, настає при вчиненні ними адміні-
стративних правопорушень у цій сфері. 
Ними є протиправна, винна (умисна або 

необережна) дія чи бездіяльність, яка по-
сягає на громадський порядок, власність, 
права і свободи громадян, на встановлений 
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порядок управління і за яку законом перед-
бачено адміністративну відповідальність 
[21, ст.9]. 
Кодексом України про адміністративні 

правопорушення передбачена адміністра-
тивна відповідальність за правопорушення, 
у сфері державної реєстрації, вчинені:

-державними реєстраторами, що перебу-
вають у трудових відносинах з виконавчими 
органами сільських, селищних та міських 
рад, Київською та Севастопольською місь-
кими, районними, районними у містах Киє-
ві та Севастополі державними адміністраці-
ями [22], акредитованими суб’єктами;

-державними виконавцями, приватними 
виконавцями, які є державними реєстрато-
рами у разі державної реєстрації обтяжень, 
накладених під час примусового виконання 
рішень відповідно до закону, а також у разі 
державної реєстрації припинення іпотеки 
у зв’язку з придбанням (передачею) за ре-
зультатом прилюдних торгів (аукціонів) не-
рухомого майна, що є предметом іпотеки,

-як державними, так і приватними нота-
ріусами [21, ст.166].
Повноваження щодо складання прото-

колів про адміністративні правопорушення 
мають: Міністерство юстиції України [23] та 
територіальні органи Міністерства юстиції 
України, залежно від специфіки правопору-
шення та суб’єкта-порушника.
Тому, якщо під час розгляду скарги на 

рішення, дії або бездіяльність суб’єкта дер-
жавної реєстрації в межах повноважень, 
визначених Порядком розгляду скарг на 
рішення, дії або бездіяльність державного 
реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, 
територіальних органів Міністерства юс-
тиції [24], було виявлено правопорушення 
у сфері державної реєстрації прав, відпові-
дальність за вчинення якого передбачена 
Кодексом України про адміністративні пра-
вопорушення [21, ст. 166/23], суб’єкт роз-
гляду скарги складає протокол про адміні-
стративне правопорушення, вимоги якого 
визначені Інструкцією з оформлення мате-
ріалів про адміністративні правопорушення 
у сфері державної реєстрації [25].
При цьому державний реєстратор, упо-

вноважена особа суб’єкта державної реєстра-
ції у строк, що не перевищує п’ятнадцять 

днів з дня отримання суб’єктом державної 
реєстрації, нотаріусом засвідченої в уста-
новленому законодавством порядку копії 
рішення Міністерства юстиції України чи 
його територіального органу, зобов’язана 
прибути до Міністерства юстиції України 
чи відповідного територіального органу для 
складення протоколу про адміністративне 
правопорушення.
Порушення порядку державної реєстра-

ції речових прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень - тягне за собою накладення штрафу 
від чотирьохсот до шестисот неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян.
Таке ж повторне протягом року вчинен-

ня порушення, за яке особу вже було підда-
но адміністративному стягненню, - тягне за 
собою накладення штрафу від п’ятисот до 
однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян [21, ст.166/23].

Висновки
Фактично, особи, які відповідальні за 

здійснення реєстраційних дій, перевіряю-
чи документи, які подаються для державної 
реєстрації прав, виявивши факти викорис-
тання підроблених документів, керуються 
лише власною доброчесністю при їх подаль-
ших діях. 
Міністерство юстиції України та його те-

риторіальні органи, як найвищий суб’єкт у 
цій сфері правовідносин, не може напряму 
впливати на цей процес. Однозначно, за-
значене Міністерство має право проводити 
перевірки діяльності нотаріусів та інших 
суб’єктів реєстраційних дій, але поря  док 
проведення таких перевірок досить жорстко 
регламентований і офіційні можливості для 
впливу на недобросовісних реєстраторів з 
боку   міністерства є досить обмеженими.
Отже, характерні риси доброчесності 

осіб, які відповідальні за здійснення реє-
страційних дій, можна охара ктеризувати як 
націленість на унеможливлення конфліктів 
між публічними та приватними інтересами; 
неприпустимість використання державно-
го майна в о собистих цілях; спрямованість 
дій на захист публічних інтересів ; пріоритет 
загального блага громадян над особисти-
ми, приватними або корпоративними інте-
рес ами; нерозголошення та невикористан-
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ня інформації, що стала відома у зв’язку з 
виконанням  працівниками своїх обов’язків, 
у тому числі після припинення своєї діяль-
ності; недопущення надання будь-яких пе-
реваг  і виявлення прихильності до окремих 
фізичних та юридичних осіб, політичних 
партій, громадських і релігійних організа-
цій при здійсненні відпо відних реєстрацій-
них процедур.
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АНОТАЦІЯ 
Доброчесність як принцип діяльності, що 

поступово стає властивим роботі державного 
апарату, державних службовців і взагалі по-
садових осіб публічного права  є надзвичайно 
складною оціночною категорією. Проте без 
введення такої категорії і з продовженням 
класичного формального дотримання право-
вих норм зникає та нівелюється сама сут-
ність роботи державного апарату, зводячись 
до виконання формальних правил, які мож-
ливо легко обійти, використавши неузгодже-
ність норм і в результаті дотримавшись за-
конності, проте втративши реалізацію прав 
як основну сутність таких настанов. В роботі 
досліджується роль і місце поняття доброчес-
ності в системі позитивної відповідальності 
державного реєстратора і робиться висновок 
на користь введення такої вимоги. 
Ключові слова: адміністративна відпові-

дальність, доброчесність, державний реєстра-
тор
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OF LEGAL REQUIREMENTS AND THE 
NEED TO IMPLEMENT INTEGRITY AS 
AN ADDITIONAL CRITERION TO BE 

PUT FORWARD TO PERSONS HOLDING 
THIS POSITION 

Integrity as a principle of activity that is 
gradually becoming inherent in the work of 
the state apparatus, civil servants and public 
offi cials in general is an extremely diffi cult 
category of evaluation. However, without the 
introduction of such a category and with the 
continuation of the classic formal observance 
of legal norms, the very essence of the state 
apparatus disappears and is leveled, reduced 
to the implementation of formal rules that can 
be easily circumvented by using inconsistencies 
and as a result guidelines. The paper examines 
the role and place of the concept of integrity 
in the system of positive responsibility of the 
state registrar and concludes in favor of the 
introduction of such a requirement. 
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В статье выяснена сущность понятия 
«внутренне перемещенные лица», исследованы 
проблемы возмещения материального ущерба 
внутренне перемещенным лицам, проанали-
зированы материалы национального судопро-
изводства и Европейского суда по правам че-
ловека. Определены особенности возмещения 
морального вреда внутренне перемещенным 
лицам. Обоснована необходимость совершен-
ствования законодательной базы по обеспече-
нию прав и свобод внутренне перемещенных 
лиц и внедрения механизма возмещения вреда 
таким лицам.
Ключевые слова: внутренне перемещенные 

лица, права внутренне перемещенных лиц, 
вред, возмещение вреда, реализация права, су-
дебная практика
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ма щодо визначення механізму компенсації 
відшкодування шкоди таким особам.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, виділення не вирішених 
раніше частин загальної проблеми
Характеризуючи стан наукового опра-

цювання проблеми, зазначимо, що політи-
ко-правовий статус внутрішньо переміще-
них осіб в Україні є об’єктом дослідження 
М. Кобець, Т. Кульчицького, М. Малиха, 
Н. Титаренко, Н. Тищенко, Б. Піроцько-
го та інших науковців. Над з’ясуванням 
проблем захисту внутрішньо переміщених 
осіб працювали такі вчені, як О. Бандурка, 
В. Борисова, Н. Бортник, Є. Герасименко, 
О. Гончаренко, Н. Грабар, І. Жилінкова, 
С. Закірова, І. Ковалишин, О. Мацего-
рін, Є. Микитенко, Т. Подоляка, О. Рогач, 
І. Хомишина, Д. Цвігун. Крім того, про-
блемам охорони майнових прав внутріш-
ньо переміщених осіб присвячені праці 
О. Соколова, який з’ясував сутність юрис-
дикційного захисту майнових прав таких 
осіб та дослідив механізми юрисдикцій-
ної форми захисту їх майнових прав [1]. 
В інший своїй публікації у співавторстві з 
В. Теремецьким учені розглянули питан-
ня щодо захисту прав внутрішньо перемі-
щених осіб та охарактеризували загальні 
і спеціальні способи захисту їх майнових 
прав [2]. У роботах Д. Бобрової, Т. Ківа-
лової, Є. Харитонова основним предметом 
дослідження є аналіз зобов’язань із від-
шкодування шкоди [3; 4].

Постановка проблеми
Одним із пріоритетних напрямів дер-

жавної політики України на сучасному 
етапі продовжує залишатись вимушене пе-
реміщення осіб у країні, спричинене тим-
часовою окупацією Автономної Республіки 
Крим та дестабілізацією ситуації на сході 
України. Водночас, першочерговим завдан-
ням української держави є пошук шляхів 
подолання негативних наслідків внутріш-
нього переміщення та забезпечення прав 
і свобод внутрішньо переміщених осіб. 
Незважаючи на сформованість законодав-
чої та нормативної баз, що забезпечують 
здійснення захисту прав внутрішньо пере-
міщених осіб, усе ж існують проблеми, які 
потребують подальшого вирішення, зокре-
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Однак, тематиці відшкодування шко-
ди внутрішньо переміщеним особам наразі 
присвячені лише поодинокі наукові публі-
кації. Отже, цей напрям у вітчизняній юри-
дичній науці перебуває ще на стадії розви-
тку.

Мета статті полягає у з’ясуванні сут-
ності поняття «внутрішньо переміщені осо-
би», дослідженні проблем відшкодування 
шкоди внутрішньо переміщеним особам, а 
також аналізі матеріалів національного су-
дочинства та Європейського суду з прав лю-
дини (далі – Європейського суду).

Виклад основного матеріалу
Визначення поняття «внутрішньо пере-

міщені особи» як у юридичній науці, так і 
у вітчизняному законодавстві є досить важ-
ливим. Адже від правильності його тракту-
вання залежить коло осіб, які будуть мати 
додаткові права і гарантії, зумовлені осо-
бливостями їх потреб та обставинами пе-
реміщення. Водночас міжнародно-правові 
зобов’язання України вимагають дотри-
мання національним законодавством між-
народних стандартів у цій сфері, зокрема 
щодо формулювання поняття внутрішньо 
переміщених осіб.
У результаті історичного розвитку 

склалось так, що поняття «внутрішньо пе-
реміщені особи» виникло у галузі міжна-
родного права, а вже в подальшому було 
запозичено національним правом. Окрес-
лене поняття є міжнародно-правовим тер-
міном, оскільки воно виникло й удоскона-
лювалося завдяки низці нормативно-пра-
вових актів, прийнятих на міжнародному 
рівні [5, c. 84], а лише згодом було впро-
ваджено в національну правову систему 
України, з метою виконання державою 
міжнародних зобов’язань.
Вперше досліджуване поняття було нор-

мативно закріплено лише в Законі Укра-
їни «Про забезпечення прав і свобод вну-
трішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 
№ 1706-VII (далі – Закон) [6]. За короткий 
час існування цього Закону до нього вноси-
лися зміни задля приведення визначення 
поняття «внутрішньо переміщені особи» у 
відповідність до міжнародних стандартів.

Відповідно до ст. 1 Закону внутрішньо 
переміщеною особою є громадянин Украї-
ни, іноземець або особа без громадянства, 
яка перебуває на території України на за-
конних підставах та має право на постійне 
проживання в Україні, яку змусили зали-
шити або покинути своє місце проживан-
ня у результаті або з метою уникнення не-
гативних наслідків збройного конфлікту, 
тимчасової окупації, повсюдних проявів 
насильства, порушень прав людини та над-
звичайних ситуацій природного чи техно-
генного характеру [6]. Принагідно заува-
жимо, що у чинному законодавстві України 
поряд із терміном «внутрішньо переміщена 
особа» одночасно функціонує синоніміч-
не поняття «переселенці». Вважаємо, що з 
метою забезпечення єдності термінології, 
вони потребують уніфікованого вживання 
у всіх нормативно-правових актах України 
шляхом заміни на єдиний, визначений За-
коном термін «внутрішньо переміщені осо-
би».
У складних умовах вимушеного вну-

трішнього переміщення, яке і досі триває в 
Україні, на державу покладені зобов’язання 
щодо захисту прав людини та забезпечення 
відшкодування шкоди внутрішньо перемі-
щеним особам.
Для визначення поняття зобов’язань із 

відшкодування шкоди насамперед варто 
з’ясувати характерні риси цих зобов’язань. 
Відтак, на думку Д. Бобрової, специфіка 
зобов’язань із відшкодування шкоди про-
являється в такому: по-перше, юридич-
ними фактами, у результаті яких виникає 
зобов’язання, є порушення абсолютного 
пасивного обов’язку зокрема, та абсолют-
ного права загалом; по-друге, заподіювач 
зобов’язаний відшкодувати заподіяну ним 
шкоду шляхом відшкодування її в нату-
рі або відшкодування заподіяних збитків; 
по-третє, суб’єктний склад зобов’язання 
визначається таким чином: якщо уповно-
важена особа в ньому збігається з уповнова-
женою особою в абсолютних правовідноси-
нах, тобто носієм абсолютного права щодо 
зобов’язаної особи, то нею стає будь-яка 
зобов’язана особа в абсолютних правовід-
носинах, яка порушила абсолютне право [7, 
с. 805–806].
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Виокремивши характерні риси 
зобов’язань із відшкодування шкоди, варто 
зосередити увагу на безпосередньому визна-
ченні цього поняття. О. Красавчиков пропо-
нує розуміти цей термін як цивільно-правові 
зобов’язання, в силу яких одна особа має пра-
во вимагати від іншої повного відшкодуван-
ня протиправно заподіяної шкоди шляхом 
надання певного майна в натурі або відшко-
дування збитків [8, с. 323–324]. У формулю-
ванні не йде мова про підстави виникнення 
зобов’язань, а також про норми, якими варто 
керуватися для захисту порушених прав.
На наш погляд, ширшим є поняття 

зобов’язань із відшкодування шкоди, за-
пропоноване М. Єгоровим. Науковець вка-
зані зобов’язання визначає як такі, що ви-
никають внаслідок порушення майнових та 
особистих немайнових прав потерпілого, 
які носять абсолютний характер, покликані 
забезпечити найбільш повне відновлення 
цих прав за рахунок заподіювача шкоди або 
осіб, на яких законом покладено обов’язок 
відшкодувати шкоду [9, с. 495]. У такому ро-
зумінні передбачається, що ці зобов’язання 
виникають лише внаслідок порушення 
майнових та особистих немайнових прав 
потерпілого, у результаті складається вра-
ження, що порушення майнових прав по-
терпілого завжди спричиняє порушення 
його особистих немайнових прав.
Слушною та обґрунтованою є позиція 

Д. Бобрової, яка визначила зобов’язання 
із відшкодування шкоди як зобов’язання, в 
якому особа, що протиправно і винно завда-
ла шкоди особистості громадянина або його 
майну чи майну організації, зобов’язана її 
відшкодувати, а потерпілий має право на 
відшкодування заподіяної шкоди в повно-
му обсязі [7, с. 807]. Наведене поняття по-
вною мірою відображає основну специфіку 
зобов’язань із відшкодування шкоди.
На жаль, у ЦК України законодавець не 

визначає цього зобов’язання, але у ст. 1166 
закріплює основну ідею, за якою майнова 
шкода, завдана неправомірними рішення-
ми, діями чи бездіяльністю особистим не-
майновим правам фізичної або юридичної 
особи, а також шкода, завдана майну фізич-
ної або юридичної особи, відшкодовується 
в повному обсязі особою, яка її завдала [10].

Дослідивши та проаналізувавши про-
блеми відшкодування шкоди внутрішньо 
переміщеним особам, варто зауважити, що 
дотепер в Україні відсутній нормативно-
правовий акт, який би регулював питання 
щодо захисту права власності внутрішньо 
переміщеним особам, а також містив ме-
ханізм відшкодування матеріальної та мо-
ральної шкоди таким суб’єктам.
Питання щодо майна, яке знаходиться 

на територіях, де триває збройний конфлікт, 
тимчасова окупація або інші об’єктивні об-
ставини, в результаті яких власники такого 
майна змушені були покинути місця свого 
постійного проживання, потребує невід-
кладного вирішення. Досить часто на оку-
пованих територіях мають місце неправо-
мірне самовільне захоплення чужого жит-
ла, транспортних засобів тощо. У разі по-
рушення чи знищення майна єдиним спо-
собом судового захисту права власності для 
відновлення порушеного права внутрішньо 
переміщених осіб є позов про відшкодуван-
ня завданої шкоди. Проте на практиці сто-
совно таких позовів виникає багато трудно-
щів, оскільки в умовах збройного конфлікту 
та окупації майже неможливо встановити 
суб’єкта, який виступає безпосереднім запо-
діювачем шкоди [11, с. 124-130]. Однак вар-
то зазначити, що забезпечення належного 
захисту майнових прав внутрішньо пере-
міщених осіб має покладатися на державу 
і на законодавчому рівні повинні бути за-
кріплені ефективні механізми забезпечення 
повернення майна або відшкодування його 
вартості у разі пошкодження чи знищен-
ня. Як свідчить досвід країн Європи, най-
більш ефективним засобом захисту права 
власності є реституція, на жаль, такий пра-
вовий механізм в аналогічному форматі не 
віднайшов свого відображення в чинному 
українському законодавстві. Держава пови-
нна бути гарантом дотримання права влас-
ності внутрішньо переміщених осіб. Однак 
законодавчі та/або судові акти зазвичай не-
можливо виконати тому, що проблеми ви-
рішення вимагають не лише правового, а й 
політичного трактування.
Спеціальне правове регулювання май-

нових прав внутрішньо переміщених осіб 
здійснюється законами України «Про тим-
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часові заходи на період проведення антите-
рористичної операції» та «Про забезпечен-
ня прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб». Водночас до Верховної Ради України 
було внесено проєкт Закону від 24.03.2016 
№ 4301 про відшкодування збитків за зруй-
новане (знищене) або пошкоджене при-
ватне житло особам, приватне житло або 
приватні домогосподарства яких були по-
шкоджені (зруйновані) під час проведення 
антитерористичної операції (далі – законо-
проєкт) [12]. Вказаний законопроєкт мав 
на меті врегулювання порядку визначення 
обсягів та відшкодування майнових збитків 
фізичним особам за пошкодження (знищен-
ня) об’єктів приватного житлового фонду та 
господарських споруд під час проведення 
антитерористичної операції в Донецькій та 
Луганській областях [12]. Згідно з проєктом 
Закону передбачалася компенсація частко-
вої вартості зруйнованого чи пошкодженого 
житла для його ремонту, придбання, будів-
ництва нового. Утім вказаний законопро-
ект, який би врегулював таку компенсацію, 
було відхилено. Вітчизняним законотвор-
цям потрібно чітко усвідомити значущість 
порушеної проблематики, адже питання 
відшкодування втраченого чи зруйновано-
го житла (майна) через конфлікт на сході 
України порушується у позовних заявах, 
зокрема, й через його належну правову ре-
гламентацію.
Внутрішньодержавне судове проваджен-

ня. Національні суди відіграють значущу 
роль у забезпеченні прав і свобод людини 
та громадянина, а судова практика свідчить 
про застосування органами судової влади 
підходів, що відповідають міжнародним 
стандартам загалом та практиці Європей-
ського суду, зокрема.
Однак Міністерством юстиції України 

видано лист, у якому зазначалося, що цей 
орган виконавчої влади станом на грудень 
2017 року здійснював представництво дер-
жави в 90 судових справах щодо випадків 
внутрішньодержавної компенсації: за мо-
ральну та матеріальну шкоду, пов’язану з 
пошкодженням та/або знищенням майна 
в рамках проведення Антитерористичної 
операції. Згідно з даними Норвезької ради 
у справах біженців (далі – NRC) станом на 

жовтень 2018 року було визначено 146 ци-
вільних справ щодо вирішення питання 
відшкодування шкоди за пошкоджене або 
знищене майно, які розглядалися в судах 
України [13]. Проте у зв’язку із невико-
нанням рішень у жодній із зазначених 146 
справ компенсацію за пошкоджене або зни-
щене майно на Сході України так і не було 
виплачено. Вказана ситуація може зміни-
тися, якщо Верховний Суд України винесе 
рішення в типовій справі стосовно відшко-
дування/компенсації шкоди внутрішньо пе-
реміщеним особам за пошкоджене або зни-
щене майно внаслідок конфлікту на Сході 
України.
У судовому рішенні Апеляційного суду 

Донецької області (справа № 265/6582/16-
ц) на підтвердження своєї позиції щодо 
відшкодування позивачці шкоди, завданої 
терористичним актом, вказано: «… факт 
вчинення терористичного акту (обстрілу 
військовою зброєю) на території мікрора-
йону «Східний» м. Маріуполя 24 січня 2015 
року, у результаті якого загинули люди та 
було зруйноване майно, в тому числі жит-
лові та нежитлові будівлі, транспортні засо-
би є загальновідомим фактом, що також ви-
світлювався в центральних засобах масової 
інформації Наказом Першого заступника 
Голови Служби безпеки України – керівни-
ка Антитерористичного центру при Служ-
бі безпеки України від 7 жовтня 2014 року 
№ 33/6/а «Про визначення районів прове-
дення антитерористичної операції та тер-
мінів її проведення» визначено такі райони 
проведення антитерористичної операції та 
терміни її проведення, зокрема, Донецька 
область, у тому числі і м. Маріуполь – з 07 
квітня 2014 року» [14].
Рішенням суду апеляційної інстанції 

у справі № 423/450/16-ц вказано на факт 
проведення АТО на території Донецької 
і Луганської областей як на загальновідо-
му обставину, яка не потребує доведення: 
«Розпорядженням Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про затвердження переліку населених 
пунктів, на території яких здійснювалася 
антитерористична операція, та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких роз-
поряджень Кабінету Міністрів України» від 
02 грудня 2015 року Попаснянський район 
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та м. Попасна Луганської області, на терито-
рії якої розташований будинок позивачки, 
належить до населених пунктів, на терито-
рії яких здійснювалася антитерористична 
операція. Загальновідомим є факт, що в 
період проведення антитерористичної опе-
рації на території Донецької і Луганської 
областей пошкоджені (зруйновані) об’єкти 
соціальної та транспортної інфраструктури, 
житлового фонду та систем забезпечення 
життєдіяльності» [15].
Відповідно до ст. 19 Закону України 

«Про боротьбу із тероризмом» від шкоду-
вання шкоди, заподіяної громадянам теро-
ристичним актом, провадиться за рахунок 
коштів Державного бюджету України [16]. 
Враховуючи те, що у наведених справах су-
довими рішеннями встановлено факт про-
ведення АТО, відшкодування заподіяної 
шкоди має здійснюватися за рахунок Держ-
бюджету. Проте правова база та механізм 
виплати компенсацій з державного бюдже-
ту України залишаються нерозробленими.
Іншою проблемою є відшкодування мо-

ральної шкоди внутрішньо переміщеним 
особам. Верховним Судом України (далі – 
ВСУ) узагальнено практику щодо розгляду 
справ про відшкодування моральної шкоди 
та відображено у постанові Пленуму ВСУ 
«Про судову практику в справах про від-
шкодування моральної (немайнової) шко-
ди» від 31 березня 1995 року [17]. Проте 
вона є застарілою і не повною мірою від-
повідає умовам сьогодення. Досліджуючи 
особливості відшкодування моральної шко-
ди внутрішньо переміщеним особам, заува-
жимо, що чинне законодавство не містить 
методики чи способів обчислення мораль-
ної шкоди, а визначення розміру моральної 
шкоди покладається на розсуд суду.
Так, у справі № 757/54168/17-ц позивач 

звернувся із позовом до Держави Укра-
їна в особі Кабінету міністрів України та 
Державної казначейської служби України 
про стягнення матеріальної шкоди в сумі 
4 844 035,50 грн., заподіяну внаслідок руй-
нування будинку та моральної шкоди в 
сумі 50 000,00 грн. В обґрунтуванні позову 
зазначив, що йому за правом власності на-
лежить будинок, який під час проведення 
антитерористичної операції було зруйнова-

но, результатом чого слугувало потраплян-
ня декількох артилерійських снарядів, які 
спричинили загоряння, що стало причи-
ною його подальшого руйнування та завда-
ло позивачу матеріальну і моральну шкоду. 
Дослідивши матеріали провадження, суд 
вирішив позовні вимоги до держави Укра-
їна в особі Кабінету міністрів України та 
Державної казначейської служби України 
про стягнення матеріальної та моральної 
шкоди задовольнити частково. Суд стягнув 
солідарно з Кабінету Міністрів України та 
Державної казначейської служби України 
на користь позивача матеріальну шкоду 
в сумі 4 590 328,00 грн., заподіяну внаслі-
док руйнування будинку, а також стягнув 
солідарно з Кабінету Міністрів України та 
Державної казначейської служби України 
на користь позивача моральну шкоду в сумі 
20 000,00 грн. [18].
Міжнародний судовий розгляд. У період з 

2014 року до Європейського суду було пода-
но значну кількість заяв щодо відшкодуван-
ня вартості зруйнованого, пошкодженого 
чи втраченого майна внутрішньо переміще-
ним особам. Тому практика Європейського 
суду з вказаного питання є досить широкою 
та різноманітною.
Так, питання компенсації за втрачене 

та/або зруйноване житло було детально роз-
глянуто Європейським судом у справі «До-
ган та інші проти Туреччини» [19]. У цій 
справі заявниками були мешканці турець-
кого селища, змушені покинути свої до-
мівки внаслідок активізації терористичної 
діяльності. Органи державної влади близь-
ко 10 років перешкоджали поверненню за-
явників до свого житла і землі. Упродовж 
тривалого періоду заявники зверталися до 
адміністративних органів зі скаргами щодо 
надання дозволу на повернення до свого 
села і забезпечення доступу до власності 
(майна). Після скасування надзвичайного 
стану було з’ясовано, що фактичне повер-
нення та проживання у селі є неможливим 
через відсутність будинків або їх пошко-
дження, доріг, електрики, водопостачання 
тощо. Уряд Туреччини вказував на відсут-
ність у заявників правовстановлюючих до-
кументів, що перешкоджало отриманню та-
кими особами статусу жертви або потерпі-
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лого. Проте Європейський суд підтвердив 
застосування гнучкого, без надмірного фор-
малізму, підходу до аналізу доказів володін-
ня заявниками майном. Судом було визна-
но, що хоча заявники у справі не мали заре-
єстрованої власності, у них були свої власні 
домівки, побудовані на землі їхніх предків 
[19]. Варто зазначити, що основним крите-
рієм, яким у подальших справах керувався 
Суд, було врахування факту володіння осо-
би майном на момент, коли це майно особа 
була змушена залишити.
В іншій справі – «Луїзіду проти Туреч-

чини» – заявниця, внаслідок турецького 
військового втручання на Кіпрі, була фак-
тично позбавлена доступу та можливості 
користуватися своєю землею, на якій пла-
нувала побудувати будинок. Із цього при-
воду Європейський суд вказав, що трива-
ла заборона доступу до власності, втрата 
контролю над землею та можливості корис-
тування дає підстави для розгляду ситуації, 
що склалась, як фактичної експропріації та 
порушення прав, передбачених ст. 1 Про-
токолу 1 до Конвенції. Тому Європейський 
суд визнав фактичну неможливість користу-
ватися землею як таке ж саме порушення, 
що і перешкоди юридичного характеру, та 
зобов’язав виплатити справедливу компен-
сацію [20].
Розглядаючи таку категорію справ, Єв-

ропейський суд поступово почав формулю-
вати обов’язок держав впроваджувати ме-
ханізми компенсації за втрачене та зруйно-
ване житло під час конфліктів, а зрештою, 
встановив необхідність створення націо-
нального механізму вирішення майнових 
претензій. Так, рішенням Європейського 
суду у справі «Ксенідес-Арестіс проти Ту-
реччини» було встановлено тримісячний 
строк для впровадження механізмів ком-
пенсації [21]. Також у рішенні чітко ви-
значені зобов’язання держави-відповідача 
сприяли створенню в Туреччині Комісії 
з питань нерухомості, до складу якої уві-
йшли колишні високопосадовці Ради Євро-
пи. Надалі при розгляді аналогічних справ 
функціонування Комісії визначалося Судом 
як ефективний засіб правового захисту, до-
ступна та ефективна система відшкодування 
завданої шкоди. Зауважимо, що наявність 

такого національного механізму позбави-
ла можливості багатьох заявників на пози-
тивний розгляд їх справи в Європейському 
суді, який почав відхиляти аналогічні заяви 
проти Туреччини. Зокрема, робота Комісії 
вплинула на визнання Великою палатою 
відсутності порушення права власності у 
рішенні у справі «Демопулос та інші проти 
Туреччини» [22].
Отже, очевидною та необхідною є тен-

денція встановлення Європейським судом 
обов’язку держав щодо запровадження ме-
ханізмів відшкодування шкоди за втрачене 
та/або зруйноване житло за наявності воєн-
них конфліктів у державі.

Висновки
Представлений аналіз практики Євро-

пейського суду щодо надання державами 
компенсації внутрішньо переміщеним осо-
бам за зруйноване, пошкоджене чи втраче-
не житло дає можливість виокремити чітку 
позицію Суду щодо необхідності впрова-
дження державами механізмів компенсації 
вартості майна, житла, землі у випадку не-
спроможності забезпечення можливості по-
вернення до нього або у разі його знищен-
ня чи пошкодження. Відтак, відшкодуван-
ня шкоди внутрішньо переміщеним особам 
є одним із найбільших викликів, що постав 
перед Україною. Першочерговим завдан-
ням, що потребує нагального вирішення, є 
удосконалення законодавчої бази із забез-
печення прав і свобод переселених грома-
дян та запровадження дієвого механізму 
відшкодування шкоди таким особам.
Слід констатувати, що відшкодування 

шкоди внутрішньо переміщеним особам 
представляє як науковий, так і практичний 
інтерес для подальшого дослідження та 
удосконалення законодавства у зазначеній 
сфері.
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The author of the article has clarifi ed the 
essence of the concept of “internally displaced 
persons”; has studied the problems of com-
pensation for material damage to internally 
displaced persons; has analyzed the materials 
of national proceedings and the materials of 
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age to internally displaced persons have been 
determined. The author has substantiated the 
need to improve the legal base for ensuring 
the rights and freedoms of internally displaced 
persons and the introduction of the mecha-
nism for compensation of damage to such per-
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АНОТАЦІЯ 
У статті з’ясовано сутність поняття 

«внутрішньо переміщені особи», досліджено 
проблеми відшкодування матеріальної шкоди 
внутрішньо переміщеним особам, проаналізо-
вано матеріали національного судочинства 
та Європейського суду з прав людини. Ви-
значено особливість відшкодування мораль-
ної шкоди внутрішньо переміщеним особам. 
Обґрунтовано необхідність удосконалення 
законодавчої бази із забезпечення прав і сво-
бод внутрішньо переміщених осіб та запро-
вадження механізму відшкодування шкоди 
таким особам.
Ключові слова: внутрішньо переміщені 

особи, права внутрішньо переміщених осіб, 
шкода, відшкодування шкоди, реалізація пра-
ва, судова практика
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ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ 
ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÐÈÍÊÓ ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃ²×ÍÈÕ 

ÏÎÑËÓÃ

Рассмотрены различные взгляды ученых 
о необходимости отнесения отдельных видов 
услуг к сфере правового регулирования косме-
тологической деятельности. Отмечена необ-
ходимость четкого законодательного опреде-
ления видов деятельности, которые должны 
относиться к косметологическим услугам. 
Предложено для упорядочения различных ви-
дов косметологической деятельности разрабо-
тать национальные стандарты в этой сфере, 
определив в них перечень услуг, относящихся к 
косметологическим, их содержание, процедуры 
осуществления, функции и ожидаемые послед-
ствия. Указано, что основой для правового ре-
гулирования рынка косметологических услуг в 
Украине должен стать Закон Украины «О кос-
метологической деятельность в Украине».
Ключевые слова: косметологические услуги, 

косметологическая деятельность, стандарти-
зация, сертификация, косметолог, доброволь-
ная сертификация.

 ÑÀÄÎÂÅÍÊÎ Àðòåì ²âàíîâè÷ - ñòàðøèé îïåðóïîâíîâàæåíèé ç 
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дають косметологічну допомогу населенню, 
з метою усунення різних захворювань і кос-
метичних дефектів. Застарілість цього нор-
мативно-правового акта та його невідповід-
ність сучасним реаліям існування і розвитку 
вітчизняної сфери косметологічних послуг 
не викликає жодних сумнівів. Так, суб’єктом, 
який здійснює косметологічну діяльність 
згідно з Положенням про косметологічну 
лікарню, затвердженим цим Наказом, є ліку-
вально-профілактичний заклад, покликаний 
здійснювати надання косметологічної допо-
моги населенню і який організовується в рес-
публіканських, крайових, обласних центрах 
та інших містах з населенням не менше 200 
тис. осіб. Означене положення не відповідає 
умовам сучасної дійсності, адже зараз косме-
тологічні послуги надаються у салонах краси 
та косметологічних кабінетах. Отже, належ-
не правове регулювання діяльності вказаних 
суб’єктів в Україні наразі відсутнє.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій

На недосконалість сучасного стану право-
вого регулювання косметологічної діяльності 
неодноразово вказувалося у юридичній літе-
ратурі. Зокрема, А. Берзіна справедливо під-
креслює, що ні поняття «косметологічна до-
помога», ні «косметологічна послуга» законо-
давчо не визначені. Це становить складність 
для клієнтів таких косметологічних кабінетів 
у разі завдання шкоди їх життю чи здоров’ю 
[2, с. 27-28]. Т. Котуранова та О. Семенова 
пов’язують відсутність чіткого регулювання 

Постановка проблеми
Відсутність сучасного законодавства, яке 

регулює косметологічні послуги в Україні, 
сьогодні гальмує розвиток цієї сфери. Нині 
правовою основою для регулювання косме-
тологічних послуг в Україні є Наказ Міністер-
ства охорони здоров’я СРСР від 28.12.1982 
№ 1290 «Про заходи щодо поліпшення кос-
метологічної допомоги населенню» [1]. Цей 
нормативно-правовий акт регулює відноси-
ни, що виникають з приводу діяльності лі-
кувально-профілактичних закладів, які на-
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косметологічної діяльності з неякісним та 
зазвичай непрофесійним наданням космето-
логічних послуг [3, с. 84]. Схожої думки до-
тримуються й інші автори, зокрема О. Кран, 
О. Посилкіна, О. Башура, І. Пересадько [4, 
с. 55]. Водночас залишається недостатньо 
опрацьованим питання системного врегулю-
вання косметологічної діяльності в Україні.

Мета та завдання
Метою статті є визначення шляхів комп-

лексної правової регламентації косметоло-
гічної діяльності, що відповідатиме сучасним 
умовам, фактичній дійсності надання кос-
метологічних послуг в Україні. Завданнями 
є окреслення прогалин чинного законодав-
ства задля визначення тих питань, що мають 
бути нормативно врегульовані, зокрема у 
сфері окреслення кола видів діяльності, що 
можна віднести до косметологічних послуг, 
кадрового забезпечення, стандартизації та 
сертифікації.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

У зв’язку з відсутністю чіткого норма-
тивно-правового визначення змісту поняття 
«косметологічна послуга» у науковій літера-
турі висловлюються різні точки зору з при-
воду змісту цього поняття. А. Берзіна наголо-
шує на тому, що відсутність у законодавстві 
таких понять, як «косметологічна допомога» 
та «косметологічна послуга», може мати не-
гативний вплив насамперед для осіб, які 
отримують таку допомогу чи послугу у разі 
незадовільного результату (зокрема, при за-
вданні матеріальної чи моральної шкоди). 
Вбачається, що саме термін «послуга», а не 
«допомога» містить вказівку на характер пра-
вовідносин – це, передусім, цивільно-пра-
вовий характер, оскільки підставою виник-
нення таких відносин є цивільно-правовий 
договір про надання послуг. Під косметоло-
гічною послугою А. Берзіна розуміє комп-
лекс дій, які виконуються на замовлення та 
направлені на покращення фізичного стану 
людини з метою задоволення її естетичних 
потреб. За договором про надання космето-
логічних послуг одна сторона (виконавець) 
зобов’язується виконати на користь іншої 
сторони (замовника) комплекс дій, направле-

ний на покращення фізичного стану людини 
з метою задоволення її естетичних потреб 
відповідно до завдання замовника та згідно 
з вимогами, встановленими чинним законо-
давством України, а замовник зобов’язується 
оплатити таку послугу [2, с. 29].
У правовій літературі висловлюються 

різні погляди стосовно необхідності відне-
сення тих чи інших видів послуг до сфери 
правового регулювання косметологічної ді-
яльності. Зокрема, А. Мограбян вважає за 
доцільне сферу, яка безпосередньо пов’язана 
з поліпшенням, зміною або відновленням зо-
внішності людини, відносити до косметології 
загалом і ділити її на терапевтичну (медичні 
процедури без порушення цілісності шкірно-
го покриву) та хірургічну (пластична і щелеп-
но-лицьова хірургія). При цьому хірургічну 
пропонується поділяти на реконструктив-
ну, відновну, обов’язкову (наприклад, при 
вроджених вадах розвитку) і за бажанням 
пацієнта (в цілях поліпшення або зміни зо-
внішності). Також вчена зауважує, що кос-
метичні послуги не належать до медичних, 
тому їх не слід відносити до сфери космето-
логії [5]. Утім, порівнюючи запропоноване 
А. Берзіною поняття косметологічної послу-
ги з висловленою думкою А. Мограбян, слід 
вказати, що при прийнятті такого поняття за 
основу до косметологічних послуг цілковито 
можливо віднести і косметичні послуги. Тому 
слід чітко визначити на законодавчому рівні 
види діяльності, що відносяться до космето-
логічних послуг.
Для впорядкування видів діяльності, що 

належать до косметологічних, доцільно роз-
робити національні стандарти у сфері косме-
тологічної діяльності. У цих стандартах необ-
хідно вказати перелік послуг, які відносяться 
до косметологічних, їх зміст, процедури їх 
здійснення, функції та очікувані наслідки.
Стандарти здійснення косметологічних 

послуг мають включати градацію за рівнем 
складності їх проведення та, відповідно, ви-
моги до суб’єктів надання таких послуг. Такі 
стандарти сприятимуть більш чіткій визна-
ченості щодо кола суб’єктів здійснення від-
повідних різновидів косметологічних послуг. 
На основі відповідних стандартів до суб’єктів 
слід розробити критерії до знань, вмінь та 
навиків осіб, які надають відповідні космето-
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логічні послуги, що сприятиме формуванню 
єдиних державних стандартів підготовки 
спеціалістів у сфері відповідних різновидів 
косметологічних послуг.
Стандартизація має охоплювати й забез-

печення застосування якісної косметичної 
продукції, яка застосовується при наданні 
косметологічних послуг.
Відсутність сучасного законодавчого акта, 

що регулює ринок косметологічних послуг в 
Україні, негативно впливає і на якість косме-
тологічних послуг, що надаються. Сьогодні в 
Україні косметологами часом працюють осо-
би, які не мають середньої медичної освіти, а 
лише дво- чи тримісячні курси косметолога 
[3, с. 84]. У літературі зазначається, що існує 
як кількісний, так і якісний дефіцит кадро-
вого забезпечення косметологічних закладів 
України. Незважаючи на велику кількість 
різноманітних курсів з підготовки космето-
логів, кваліфіковані фахівці в Україні прак-
тично відсутні, а роботодавці не орієнтують-
ся в сучасних професіях і кваліфікаційних 
характеристиках у сфері своєї професійної 
діяльності. Сьогодні відсутні чіткі вимоги 
професійного та освітнього характеру до кан-
дидатів на вакантні посади косметологічних 
закладів. Усе зазначене є наслідком браку 
єдиних стандартів освіти для фахівців косме-
тологічних закладів та стандартів діяльності 
косметологічних закладів. Сучасний ринок 
косметологічних послуг активно зростає, а 
професійна підготовка більшості практикую-
чих фахівців не відповідає вимогам часу, що 
становить певну загрозу для здоров’я клієн-
тів косметологічних закладів [4, с. 55].
З метою подолання зазначених кваліфі-

каційних та кадрових проблем слід приділи-
ти увагу приведенню стану Довідника квалі-
фікаційних характеристик професій праців-
ників, затверджених Наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 29.03.2002 р.-
№ 117, до сучасних потреб ринку косметоло-
гічних послуг. Наразі цей Довідник перед-
бачає професію «провізор-косметолог», до 
завдань і обов’язків якого окрім діяльності, 
пов’язаної з виробництвом та обігом парфу-
мерно-косметичних засобів, входить надан-
ня косметологічної допомоги населенню, 
визначення та впровадження раціональної 
технології декоративного, гігієнічного та лі-

кувально-косметичного догляду за шкірою 
та її придатками згідно з індивідуальними 
особливостями клієнта, здійснення фарма-
цевтичної опіки з метою визначення патоло-
гічного стану шкіри та її придатків [6]. При 
цьому не зрозуміло, яку саме косметологічну 
допомогу населення може здійснювати про-
візор-косметолог. Адже у Наказі Міністер-
ства охорони здоров’я СРСР від 28.12.1982 р. 
№ 1290 «Про заходи щодо поліпшення кос-
метологічної допомоги населенню» йдеться 
про такі дії, як: надання висококваліфікова-
ної спеціалізованої допомоги населенню з 
приводу захворювань шкіри та інших орга-
нів, які супроводжуються косметичними де-
фектами, проведення профілактичної робо-
ти щодо попередження захворювань шкіри, 
її передчасного старіння, пропаганда сані-
тарно-гігієнічних знань серед населення по 
догляду за шкірою тіла, здорового способу 
життя, що розкривають завдання космето-
логічних лікарень, а не окремих спеціаліс-
тів у цій галузі. До того ж названий Наказ 
встановлює, що лікарський прийом з пи-
тань профілактики і лікування захворювань 
шкіри і косметичних дефектів здійснюють 
лікарі-дерматовенерологи та лікарі-хірур-
ги, які пройшли спеціальну підготовку по 
косметології, також передбачені вимоги до 
медичних сестер та сферу їх діяльності при 
здійсненні косметологічної допомоги насе-
ленню. Відповідно до класифікатора профе-
сій ДК 003: 2005 в Україні є така професія, як 
«косметик» (№ 5141.2), що означає фахівець, 
який займається штучним доданням краси 
особі, тілу, підтриманням їх здорового стану, 
свіжості. Однак ця професія не вказується у 
зазначеному вище Наказі серед осіб, які мо-
жуть здійснювати діяльність у сфері космето-
логії. Також нормативно не визначено, які 
саме процедури може здійснювати косметик.
Відсутність в Україні обов’язкової серти-

фікації косметологічних послуг, особливо тих, 
що не пов’язані з медичною практикою, не 
може позитивно відображатися на їх якості.
Основними напрямами вдосконалення 

нормативно-правового забезпечення якос-
ті косметологічних послуг може бути: по-
перше, запровадження обов’язкової держав-
ної сертифікації всіх суб’єктів, які надають 
косметологічні послуги в Україні. Утім такий 
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варіант адміністративно-правового забезпе-
чення якості косметологічної діяльності сьо-
годні є недоцільним. Якщо косметологічна 
медицина вимагає отримання ліцензії для 
її впровадження як певного різновиду спе-
ціалізованої медичної практики, то послуги 
естетичної косметології надаються зазвичай 
без отримання спеціальних дозволів, що під-
тверджують компетентність суб’єктів їх на-
дання. По-друге, встановлення обов’язкової 
державної сертифікації суб’єктів надання 
косметологічних немедичних послуг (послуг 
естетичної косметології) може суттєво обме-
жити кількість суб’єктів, які надають послуги 
естетичної медицини за рахунок виведення з 
цього ринку певного кола осіб, зокрема тих, 
які здійснюють послуги без спеціальної осві-
ти, керуючись насамперед власним досвідом у 
цій сфері. У разі запровадження обов’язкової 
державної сертифікації з наступним періо-
дичним інспектуванням суб’єктів надання 
косметологічних послуг шляхом здійснення 
як планових, так і позапланових перевірок 
рівень якості таких послуг має підвищитися. 
Разом із цим можливі також і негативні на-
слідки, а саме: скорочення зайнятості через 
вихід окремих підприємців із сфери косме-
тологічних послуг, а також подорожчання 
вартості таких послуг та їх недоступність для 
певних прошарків населення. По-третє, за-
провадження добровільної державної сер-
тифікації косметологічних послуг, такий ва-
ріант можна вважати найбільш прийнятним 
з огляду на відсутність негативних наслідків, 
які може викликати попередній варіант дер-
жавної сертифікації косметологічної діяль-
ності. Суб’єкти надання косметологічних по-
слуг, які мають бажання отримати державне 
підтвердження якості своєї діяльності, під-
вищать свій статус фахівців у цій сфері, сти-
мулюючи при цьому зростання конкуренції, 
тоді як не сертифіковані суб’єкти надання 
косметологічних послуг продовжать свою ді-
яльність у сфері обслуговування невибагли-
вих споживачів. Наразі практика йде саме 
по шляху добровільної сертифікації. Добро-
вільна сертифікація косметологічних послуг 
має здійснюватися на підтвердження її від-
повідності сучасним державним стандартам, 
а також іншим обов’язковим вимогам, зокре-
ма: Правилам пожежної безпеки в Україні 

[7]; Інструкції щодо надання перукарських, 
манікюрних та педикюрних послуг [8] тощо. 
Також, як наголошує Н. Ткаченко, оціню-
вання виконавця послуг, тобто персоналу, 
включає перевірку документів, які підтвер-
джують його професійну підготовку (наяв-
ність дипломів, свідоцтв про підвищення 
кваліфікації, участь у різноманітних конкур-
сах, фестивалях тощо). Перевіряють знання 
законодавчих актів, інструкцій, правил, тех-
нологій, рівень майстерності та професіона-
лізму. Під час оцінювання процесу надання 
послуг розглядають усі його етапи, почина-
ючи з моменту, коли споживач зайшов до 
перукарні. Перевірка результату послуг про-
водиться шляхом експертного оцінювання 
майстерності виконавця і результату послуги 
компетентними спеціалістами. При цьому 
враховують і соціологічні дослідження, які 
проводить орган з сертифікації, результати 
аналізування актів перевірок, висновки ор-
ганів виконавчої влади, наявність претензій і 
скарг від споживачів тощо [9, с. 64-65].
Зараз добровільну сертифікацію про-

дукції та послуг, зокрема й косметологічних, 
здійснюють відповідні обласні науково-ви-
робничі центри стандартизації, метрології 
та сертифікації. Водночас слід зауважити, 
що сертифікацію бажано було б здійснювати 
спеціалізованим органом державної влади, 
до складу якого мають входити суб’єкти, які 
мають відповідну освіту, а також позитивний 
досвід роботи у сфері надання косметологіч-
них послуг.

Висновки
Косметологічні послуги в Україні, не-

зважаючи на їх активне поширення, зали-
шаються недостатньо розвинутою галуззю 
підприємницької діяльності, що обумовлено 
відсутністю відповідного сучасним вимогам 
нормативно-правового забезпечення їх здій-
снення. Найважливішим та найпершим за-
ходом удосконалення адміністративно-пра-
вового регулювання ринку косметологічних 
послуг є прийняття Закону України «Про 
косметологічну діяльність в Україні», який 
має стати основою для правового регулюван-
ня ринку косметологічних послуг в Україні та 
замінити застаріле, але й досі чинне законо-
давство, що регулює цю сферу. У законі має 
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бути чітко визначено зміст ключових понять, 
які розкривають сутність та характеристику 
косметологічної діяльності, доцільно перед-
бачити в ньому такі основні підрозділи:

1. «Загальні засади косметологічної ді-
яльності». У ньому слід закріпити поняття 
косметологічної діяльності, її цілі, завдання, 
основи правового регулювання. Необхідно 
окреслити коло нормативно-правових актів, 
які регулюють цю сферу діяльності, зокрема 
встановити, що косметологічна діяльність в 
Україні регулюється Конституцією України, 
Законом України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я», Законом 
України «Про ліцензування видів господар-
ської діяльності», Законом України «Про 
захист прав споживачів», Цивільним Кодек-
сом України, Постановою Кабінету міністрів 
«Про затвердження Ліцензійних умов прова-
дження господарської діяльності з медичної 
практики» та іншими нормативно-правови-
ми актами. Визначити інші поняття, які роз-
кривають зміст косметологічної діяльності, 
серед яких: косметологічна послуга, космето-
логічна процедура, суб’єкт надання космето-
логічних послуг та інші.

2. «Косметологічні послуги». У цьому під-
розділі варто визначити види косметологіч-
них послуг; початок та припинення космето-
логічної процедури; споживачів косметоло-
гічних послуг (необхідно чітке врегулювання 
питань щодо умов та віку, з яких можуть бути 
доступні ті чи інші різновиди косметологіч-
них послуг); заклади з надання косметологіч-
них послуг (косметологічні лікувальні закла-
ди, косметологічні кабінети, косметологічні 
салони та ін.), визначити умови для відкриття 
таких закладів; коло суб’єктів, які можуть на-
давати косметологічні послуги, з урахуванням 
їх змісту та складності (зокрема, визначення 
змісту таких понять, як: косметолог, лікар-
косметолог тощо); вимоги, що пред’являють 
до освіти таких суб’єктів, та інші умови, які 
дозволяють суб’єктам здійснювати ті чи інші 
різновиди косметологічних послуг.

3. «Договір на надання косметологічних 
послуг», у якому необхідно розкрити його іс-
тотні умови, зокрема, права й обов’язки сто-
рін, відповідальність тощо. Доцільно вказати 
право суб’єкта з надання косметологічних 
послуг на обґрунтовану відмову від надання 

косметологічної послуги до початку її реалі-
зації, наприклад, у зв’язку з невпевненістю 
лікаря-косметолога щодо настання бажаних 
для замовника наслідків косметологічної 
процедури або в разі, якщо бажана для за-
мовника косметологічна процедура призве-
де до спричинення негативних наслідків для 
здоров’я замовника, а також при підозрі на-
явності в особи, яка звертається за отриман-
ням косметологічної послуги, інфекційної 
хвороби без підтвердження кваліфікованого 
лікаря про її відсутність. Необхідно встанови-
ти обов’язковість попередження про можли-
ву невідповідність наслідків косметологічної 
процедури очікуваному клієнтом результату, 
а також причини виникнення такої невідпо-
відності з точки зору фахівця, який надава-
тиме таку косметологічну послугу. За умови 
погодження клієнта з такою можливістю, об-
ґрунтованої косметологом, слід передбачити 
звільнення від подальшої відповідальності 
суб’єкта надання косметологічних послуг від 
відповідних претензій клієнта-споживача по-
слуги. Також необхідно встановити звільнен-
ня суб’єктів надання косметологічних послуг 
від відповідальності за результати надання 
косметологічних послуг, які були бажаними 
для замовника згідно з умовами укладеного 
між ними договору, навіть якщо такі результа-
ти призвели до пошкодження його здоров’я, 
та інші умови, а саме: розірвання договору, 
оцінка діяльності суб’єктів, які надають кос-
метологічні послуги, відповідальність суб’єкта 
надання косметологічних послуг за неякісне 
чи несвоєчасне їх надання тощо.

4. «Контроль за косметологічною діяль-
ністю». Йдеться про суб’єктів повноважних 
здійснювати такий контроль, форми конт-
ролю, їх періодичність, наслідки виявлених 
порушень, суб’єкти добровільної державної 
сертифікації суб’єктів надання косметологіч-
них послуг, умови та наслідки такої сертифі-
кації тощо.
Прийняття Закону України «Про косме-

тологічну діяльність в Україні» має бути по-
єднане з упорядкуванням інших документів 
(нормативів) у цій сфері. Запровадження 
стандартів косметологічних послуг має при-
звести до визначення державних стандартів 
підготовки фахівців у цій сфері. Формування 
стандартів підготовки фахівців залежить від 
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складності та змісту косметологічних проце-
дур.
У подальшому перспективним є дослі-

дження і визначення інших напрямів вдоско-
налення адміністративно-правового забезпе-
чення косметологічної галузі, зокрема у сфері 
контролю за відповідністю косметологічних 
послуг встановленим вимогам, а також щодо 
їх оподаткування.
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Sadovenko Аrtem 
IMPROVEMENT OF NORMATIVE 

AND LEGAL REGULATION OF THE 
COSMETOLOGICAL SERVICES MARKET

Different points of view on the need to in-
clude certain types of services in the fi eld of legal 
regulation of cosmetological activities have been 
studied. The emphasis has been placed on the 
need for a clear legislative defi nition of the activ-
ities that should relate to cosmetological servic-
es. The author has offered to develop national 
standards in the fi eld of cosmetology to stream-
line the activities related to cosmetology, defi n-
ing a list of services related to cosmetology, their 
content, implementation procedures, functions 
and expected consequences. It has been stated 
that the basis for legal regulation of the cosmeto-
logical services market in Ukraine should be the 
Law of Ukraine “On Cosmetology in Ukraine”.

Key words: cosmetological services, cosme-
tological activity, standartization, certifi cation, a 
cosmetologist, voluntary certifi cation. 

АНОТАЦІЯ 
Розглянуто різні погляди щодо необхід-

ності віднесення окремих видів послуг до 
сфери правового регулювання косметологіч-
ної діяльності. Наголошено на необхідності 
чіткого законодавчого визначення видів ді-
яльності, які мають відноситися до косме-
тологічних послуг. Запропоновано для впо-
рядкування різних виді в косметологічної ді-
яльності розробити національні стандарти 
у цій сфері, визначивши в них перелік послуг, 
що відносяться до косметологічних, їх зміст, 
процедури здійснення, функції та очікувані 
наслідки. Вказано, що основою для правового 
регулювання ринку косметологічних послуг в 
Україні має стати Закон України «Про кос-
метологічну діяльність в Україні».
Ключові слова: косметологічні послуги, 

косметологічна діяльність, стандартизація, 
сертифікація, косметолог, добровільна сер-
тифікація.
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ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÈÉ ÎÃËßÄ ÌÎÄÅËÅÉ 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 

ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÇÅÌËÞ Ó Ì²ÑÒÀÕ ªÂÐÎÏÈ

Современный этап развития законода-
тельства в Европе характеризуется сближе-
нием и заимствованием правовых инструмен-
тов реализации прав и законных интересов 
граждан. Это можно в полной мере отнести 
и к административно-правовых средств реа-
лизации земельных прав. Здесь мы наблюдаем 
правовые инструменты, которые позволяют 
защитить интересы местной общины и одно-
временно обеспечить рыночные механизмы 
управления землями без чрезмерных админи-
стративных ограничений. 
Ключевые слова: административно-пра-

вовое обеспечение, право на землю, государ-
ственная регистрация прав на землю. 
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держави, раціонального використання та 
охорони земель.
Тобто законодавство нашої країни зага-

лом, ставить високі цілі та стандарти до зе-
мельної сфери діяльності в країні, які нічим 
не поступаються закордонним стандартам 
та націлені на благо усього суспільства в ці-
лому та конкретного громадянина зокрема.

Наукові публікації
До теми адміністративно-правового 

забезпечення прав на землю звертались 
такі науковці, як О. Бабченко, К. Баранов, 
С. Бородін, Н. Гринчук, О.Лебединська, 
С. Сівков, О. Скороход, В. Таболін та інші 
автори. Проте в розрізі задміністративних 
засобів, як особливого середовища, яке 
дає змогу розгортатись земельно-право-
вим відносинам, відповідних досліджень 
компаративістського характеру цілком не-
достатньо.

Метою статті є узагальнення європей-
ського досвіду адміністративно-правового 
забезпечення земельних прав у містах та 
оцінка можливостей його застосування в на-
шій країні.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Досвід, стандарти та принципи належ-
ного функціонування місцевого самовряду-
вання, як правило, лежать в основі ефектив-
ного здійснення права на землю в столицях 
країн Європи та знаходять своє відобра-

Актуальність
Ефективне та якісне правове регулю-

вання земельних відносин забезпечує опти-
мальне досягнення цілі земельної політики 
розвиненої держави. 
Норми закордонного земельного зако-

нодавства, метою правового регулювання 
земельних відносин визначають забезпечен-
ня раціонального використання та охорони 
земель, відтворення родючості ґрунтів, збе-
реження і поліпшення природного сере-
довища. 
Тобто від якісних земельних відносин 

у суспільстві залежить рівень та благопо-
луччя країни, стан навколишнього при-
родного середовища та процес раціональ-
ності буття. В Україні така мета полягає у 
забезпеченні права на землю громадян, 
юридичних осіб, територіальних громад та 
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ження у таких міжнародно-правових доку-
ментах, як Європейська Хартія місцевого 
самоврядування [1], Всесвітня Декларація 
місцевого самоврядування [2], Європейська 
Конвенція про основні принципи транскор-
донного співробітництва між територіаль-
ними общинами або органами влади [3], 
Європейська Хартія міст [4] та Європейська 
Хартія міст ІІ - Маніфест нової урбаністики 
[5], Додатковий протокол до Європейської 
хартії місцевого самоврядування щодо пра-
ва участі у справах місцевої влади [6]. 
Говорячи про правове забезпечення 

прав на землю у європейських столицях, 
варто розглянути детальніше їх правові ха-
рактеристики як особливих міст.
Міста з особливим статусом різняться 

за функціональними ознаками: міста-сто-
лиці та адміністративні центри територій; 
промислові та агропромислові міста; тран-
спортні вузли й порти; курортні міста; за-
криті адміністративно-територіальні оди-
ниці [7].
Для столиць країн Європи є характер-

ними такі ознаки, як: значна кількість на-
селення та велика густота, постійна міська 
та приміська міграція, статус найвагоміших 
систем життєзабезпечення на реґіональних 
рівнях, розміщення на їх теренах значної 
кількості об’єктів державної власності, іно-
земних посольств та представництв тощо. 
Зазвичай, міста-столиці є центрами 

загальнодержавних, політичних, громад-
ських, соціальних і культурних структур. 
Фактичні центри політичного життя та 
загальнодержавного адміністративного 
управління, міста-столиці, займають нішу 
внутрішніх та зовнішніх комунікаційних 
вузлів [8]. 
Такі притаманні риси призводять до на-

дання зазначеним містам на загальнодер-
жавних рівнях країн, спеціальних правових 
статусів.
У європейських країнах процес отри-

мання містами особливого правового стату-
су, розпочинався зі столиць та міст - центрів 
адміністративно-територіальних одиниць, 
які отримали повноваження рівня земель, 
реґіонів чи провінцій. Згодом така практика 
поширилася на інші дуже великі або важли-
ві міста. 

Ватро виокремити, що правова система 
Німеччини передбачає особливу адміністра-
тивну категорію міст, які автономні від окру-
гів, у яких вони розташовані та містять у по-
вноваженнях елементи прав комун, округів 
та земель [9].
Схожа ситуація і з найбільшими міста-

ми Франції: Парижі, Марселі та Ліоні, які 
також характеризуються спеціальним пра-
вовим статусом, що виокремлює їх серед 
інших міст [10]. У їх управлінні рівні само-
врядування поділяються на: рівень комуни 
та рівень міського району, очолює кожен із 
цих рівнів власний мер та рада. Статус та 
повноваження вказаних органів та конт-
роль за їхньою діяльністю загалом такий, як 
і для інших комун, але є властиві відміннос-
ті. 
Виділяють такі основні аспекти органі-

зації публічної влади у містах із особливим 
статусом: відмова від створення органів дер-
жавної влади і делегування їх повноважень 
органам місцевого самоврядування, тотож-
ність територіальних кордонів муніципаль-
ного утворення і реґіону, наявність багато-
рівневої системи місцевого самоврядування 
у великих містах [11]. 
Усі ці підходи до розподілу повноважень 

відповідних керуючих органів у столицях 
країн Європи напряму впливають на сферу 
земельних правовідносин, що можуть ви-
никати на їх території між зацікавленими 
суб’єктами.
За кордоном існує практика, що муніци-

пальними утвореннями є як місто загалом, 
так і його окремі частини (райони), тому 
тут створюються спеціальні правові пере-
думови збереження єдності міського госпо-
дарства за умов дублювання управлінських 
повноважень муніципалітету з державними 
і районними юрисдикціями.
Європейський досвід засвідчує, що по-

ряд із розподілом повноважень державних і 
муніципальних органів, повинен також від-
буватися конкретний розподіл між внутріш-
німи міськими рівнями, в іншому випадку 
виокремлення внутрішніх міських муніци-
палітетів буде нелогічним. 
Як приклад, можна розглянути ситуа-

цію, що склалася у столиці Німеччини. З 
одного боку, у Берліні присутня складна 
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адміністративно-територіальна структура, 
при якій і саме місто, і його райони володі-
ють правом на самоврядність, однак ситуа-
ція, яку науковці визначають як історичний 
компроміс, на практиці значно ускладнює 
процес прийняття рішень та управління 
містом [12].

Загалом, правовий режим забезпечення 
права на землю в столицях країн Європи за-
лежить від форм та методів правового регулю-
вання земельних відносин у тій чи іншій країні.
Наука земельного права зарубіжних кра-

їн містить власні бачення визначення інсти-
туту регулювання земельних відносин.
Існують зарубіжні наукові підходи, згід-

но з якими регулювання земельних відно-
син - це сукупність правових, економічних і 
організаційних заходів, спрямованих на ра-
ціональне використання земельного фонду 
[13]; державне регулювання земельних від-
носин - це об’єктивна необхідність, яка зу-
мовлена особливою багатофункціональною 
роллю землі та її незамінністю [14]; держав-
не регулювання земельних відносин - це ці-
леспрямована діяльність державних органів 
щодо організації раціонального використан-
ня земель та їх охорони шляхом застосуван-
ня економіко-правових заходів [15; 16; 17]. 
Як випливає з наведених суджень, всі 

ці визначення є близькими за змістом та 
вказують на важливість цих відносин для 
населення та благополуччя країни і є наці-
леними на раціональність та бережливість 
використання такого природного ресурсу, 
як земля.
Представники правових наук надають 

такі визначення землі: це верхній ґрунто-
вий шар, який використовується для сіль-
ськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва, дно морів (у межах держав-
ного кордону) і інших водойм, а також інша 
поверхня земної кори в межах відповідних 
територіальних меж [18, с. 29]. 
Тобто землю охарактеризовують як 

верхній родючий шар у межах відповідної 
території, яку використовують для визначе-
них потреб.
Також існує науковий підхід, згідно яко-

го земля, як частина довкілля - це нерухома 
частина земної кори, яка характеризуєть-
ся певним простором і рельєфом, виступає 

основою ландшафту, розташована над над-
рами, покрита ґрунтовим шаром, рослин-
ністю і водами [19, с. 9]. 
Просторовість та рельєфність є не менш 

важливими ознаками, які дають чіткіше ви-
значення землі як об’єкта навколишнього 
середовища.
Деякі учені вважають, що логічно під 

поняттям землі, як об’єкта правового ре-
гулювання, слід розуміти тільки ті її еле-
менти, стосовно яких встановлений пев-
ний правовий режим, тобто особливий 
порядок правового регулювання, що ви-
ражається в поєднанні юридичних засо-
бів і створює бажаний соціальний стан і 
конкретну міру «сприятливості або не-
сприятливості» для задоволення інтересів 
суб’єктів права [20]. 
Згідно з характеристиками правового 

режиму земель, усі землі переважної біль-
шості країн поділяються на категорії, які 
передбачають певні групи властивостей, ха-
рактерні особливості для окремих категорій 
земель. 
Кодекс Республіки Білорусь про землю 

закріплює положення, відповідно до якого 
землі та земельні ділянки розподіляються 
по категоріях земель, залежно від їх осно-
вного цільового призначення і визначеного 
відповідно до законодавства правового ре-
жиму їх використання і охорони [21, ст.8].

Висновки
У цілому, слід зазначити, що у містах і 

столицях переважної більшості країн Єв-
ропи державне регулювання земель забез-
печується за допомогою державного конт-
ролю за їх використанням. Такий контроль 
полягає у тому, що під час укладення угод 
із землею, землевласники повинні отримати 
дозвіл компетентних державних органів на 
їх вчинення. Важливу роль разом з тим ві-
діграють багаторівневі структури місцевого 
самоврядування, чого на нашу думку, бра-
кує у Києві, адже районні ради, а ще кра-
ще – окружні, поділивши Київ на 50 округів, 
могли б ефективніше справлятись із земель-
ними питаннями.
Державна реєстрація прав на землю є 

тим державним інститутом, який забезпечує 
та гарантує достовірність ринкових відно-
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син щодо землі, тим самим гарантуючи за-
хист майнових прав та законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб.
Суперечки щодо якості системи реє-

страції прав на землю, присутні не тільки в 
українській науці, де відбувається, фактич-
но, лише її процес зародження, але і в єв-
ропейських країнах, де система реєстрації є 
вже виробленою та ефективно працює, фак-
тично, без значних змін протягом довгого 
періоду часу.
Розглядаючи вітчизняні нормативно-

правові акти щодо реєстрації прав на зем-
лю та стан їх реалізації, а також практичну 
модель реєстрації прав на землю, можна 
узагальнити, що Україна перебуває на етапі 
становлення та розвитку такого інституту. 
Це важко не помітити, провівши порівняль-
ний аналіз реєстрації прав на землю в Украї-
ні із європейськими системами реєстрації та 
зем ельним ринком, зокрема.
Доволі непростим залишається завдан-

ня пошуку доступної моделі правового ре-
гулювання ринку  землі, яка була б однаково 
ефективною для всіх країн з урахуванням 
національних особливостей кожної з них.
Отже, враховуючи наведені   судження, 

слід наголосити, що механічне повторення 
механізмів правового регулювання земель-
них відносин тієї чи іншої країни є непрак-
тичним та бажаного ефекту не надаст ь. 
Однак, пошук власної національної якіс-

ної моделі забезпечення права на землю 
обов’язково передбачає дослідження досві-
ду інших країн, аналіз практики втілення  
тих чи інших правових механізмів, а також 
перспектив їх запровадження в національ-
ному законодавстві.
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COMPARATIVE OVERVIEW OF 

MODELS OF ADMINISTRATIVE AND 
LEGAL SUPPORT FOR LAND RIGHTS IN 

EUROPEAN CITIES ABSTRACT
The current stage of development 

of legislation in Europe is characterized 
by convergence and borrowing of legal 
instruments for the realization of the rights and 
legitimate interests of citizens. This can be fully 
attributed to the administrative and legal means 
of exercising land rights. Here we see legal 
instruments that protect the interests of the 
local community and at the same time provide 
market mechanisms for land management 
without excessive administrative restrictions.
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support, land law, state registration of land 
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АНОТАЦІЯ 
Сучасний етап розвитку законодавства в 

Європі характеризується зближенням і запо-
зиченням правових інструментів реалізації 
прав і законних інтересів громадян. Це мож-
на в повній мірі віднести і до адміністратив-
но-правових засобів реалізації земельних прав. 
Тут ми спостерігаємо правові інструменти, 
які дозволяють захистити інтереси місцевої 
громади і водночас забезпечити ринкові ме-
ханізми управління землями без надмірних 
адміністративних обмежень.
Ключові слова: адміністративно-правове 

забезпечення, право на землю, державна реє-
страція прав на землю.
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ÑÏÀÄÊÎÂÈÉ ÄÎÃÎÂ²Ð ßÊ Ï²ÄÑÒÀÂÀ ÂÈÍÈÊÍÅÍÍß 
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÈÕ ÏÐÀÂÎÂ²ÄÍÎÑÈÍ

В данной статье исследуется вопрос о воз-
можности отнесения наследственного дого-
вора к договорам, которые разрешено законо-
дательством заключать для урегулирования 
отдельных наследственных правоотношений. 
А также определяется место наследственного 
договора в системе оснований приобретения 
корпоративных прав в соответствии с хозяй-
ственным законодательством Украины.
Ключевые слова: наследственный дого-

вор, корпоративные права, наследования, 
правопреемство, договорные правоотношения 
между наследниками, переход корпоративных 
прав.

 ÊÓÐ²ÍÑÜÊÈÉ Îëåêñàíäð Ãåîðã³éîâè÷ - àñï³ðàíò Íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî 
³íñòèòóòó ïðàâà ³ìåí³ êíÿçÿ Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî Ì³æðåã³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ 
óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì

 ÓÄÊ 346.54

У цьому контексті дослідження підстав 
набуття корпоративних прав обумовлює 
необхідність дослідити договори між спад-
коємцями як підставу набуття корпоратив-
них прав. 
Але перш за все необхідно визначитись 

із можливістю віднесення спадкового дого-
вору до групи зазначених договорів та його 
правовою природою як підстави набуття 
корпоративних прав. 

Формулювання цілей статті 
(постановка завдання)

Метою цієї статті є дослідити правову 
природи спадкового договору як підстави 
набуття корпоративних прав та визначи-
тись чи слід його віднести до системи до-
говірних спадкових правовідносин. Також 
необхідно дослідити, чи є спадковий дого-
вір підставою правонаступництва майнових 
корпоративних прав.
Таке дослідження надасть змогу зрозу-

міти роль та місце спадкового договору в 
системі договірних правовідносин у спад-
ковому праві України та його значення при 
набутті корпоративних прав.
Об’єктом дослідження є договірні пра-

вовідносини у спадковому праві України, 
корпоративні права, правова природа спад-
кового договору, спадкоємці як специфічні 
суб’єкти корпоративних правовідносин та 
господарське законодавство, яким врегульо-
ване питання правонаступництва корпора-
тивних прав.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді

Зі зміною господарського законодавства, 
що регулює питання діяльності товариства 
з обмеженою та додатковою відповідаль-
ністю, спостерігається зміна статусу право-
наступника (спадкоємця) корпоративних 
прав. Якщо раніше правонаступник не роз-
глядався як учасник корпоративних право-
відносин, то наразі ми можемо стверджува-
ти про зміну цього статусу. Із прийняттям 
нового господарського законодавства пра-
вонаступник наділений обмеженим обсягом 
корпоративних прав, які він здатен реалізо-
вувати або не реалізовувати самостійно та на 
власний розсуд. Зазначений обсяг корпора-
тивних прав правонаступника дозволяє нам 
розглядати його як специфічного суб’єкта 
корпоративних правовідносин.
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Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, у яких започатковано 

розв’язання цієї проблеми
Дослідженню правової природи спад-

кового договору приділено чимало ува-
ги науковців у юридичній літературі. До 
них, зокрема, можна віднести праці таких 
учених, як: Майданик Р.А., Чуйкова В., 
Баранник Н. М., Синельник А. П., Кова-
ленко Т. П., Дзера О. В., Харитонов Є. О., 
Калітенко О. М., Мазуренко С., Васильчен-
ко В. В., Заіка Ю.О..
У зазначених працях аналізуються пра-

вова природа та особливості спадкового до-
говору.
Однак спадковий договір не досліджу-

вався в аспекті його як підстави набуття 
корпоративних прав або правонаступни-
цтва корпоративних прав.

Виклад основного матеріалу 
дослідження і обґрунтування отриманих 

наукових результатів
Відповідно до частини 3 статті 167 Гос-

подарського кодексу України [1] (далі – ГК 
України) під корпоративними відносинами 
маються на увазі відносини, що виникають, 
змінюються та припиняються щодо корпо-
ративних прав.
Однією із підстав набуття корпоратив-

них прав є правонаступництво, а однією з 
підстав для правонаступництва фізичних та 
юридичних осіб є спадкування.
У судовій практиці склалась стійка прак-

тика, що факт одержання статусу спадко-
ємця учасника товариства лише засвідчує 
перехід до спадкоємця майнових прав по-
мерлого (частка у статутному капіталі, яка 
належала померлому учаснику товариства) 
та дає спадкоємцю право на вступ до госпо-
дарського товариства. Право ж безпосеред-
ньої участі в управлінні господарським то-
вариством (корпоративні права) спадкоємці 
набувають тільки з моменту вступу до госпо-
дарського товариства, що має бути підтвер-
джено відповідним рішенням загальних 
зборів товариства. [2].
Такий підхід був обумовлений попере-

дньою нормативно-правовою регламентаці-
єю правонаствупництва товариства з обме-
женою та додатковою відповідальністю.

Однак із розвитком господарського за-
конодавства та прийняттям Закону України 
“Про товариство з обмеженою та додатко-
вою відповідальністю” [3] змінився підхід до 
правового регулювання правонаступництва 
корпоративних. Наразі правонаступник са-
мостійно реалізує право на участь у товари-
стві з обмеженою або з додатковою відпові-
дальністю. 
Таким чином, зі зміною господарсько-

го законодавства та підходу регламентації 
правонаступництва учасника товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальністю 
статус спадкоємця, як правонаступника, змі-
нюється і він стає, якщо так можна висло-
витись, специфічним суб’єктом корпоратив-
них правовідносин, який набуває майнові 
корпоративні права, але не у повному (усі-
ченому обсязі обсязі). 
У зв’язку з цим обґрунтованим є очіку-

вання зміни правозастосовної практики. 
Звертає на себе увагу, що нормативно-

правова регламентація різних господар-
ських організацій по-різному вирішує пи-
тання правонаступництва. Щодо командит-
ного та повного товариства питання право-
наступництва вирішуються за попереднім 
законодавством. А щодо інших господар-
ських організацій питання нормативної ре-
гламентації правонаступництва залишаєть-
ся невизначеним взагалі. Тому залишається 
лише констатувати, що в цьому аспекті гос-
подарське законодавства є неуніфікованим. 
Але його уніфікація, на нашу думку, є лише 
питанням часу.
У контексті викладеного ми хочемо  роз-

глянуту статус спадкоємця по-новому в 
контексті господарського законодавства як 
специфічного суб’єкта корпоративних пра-
вовідносин.
Відомо, що підставою для набуття кор-

поративних прав фізичними та юридични-
ми особами є: 1) заснування господарської 
організації (первинне набуття корпоратив-
них прав); 2) перехід корпоративних прав 
на підставі договору або правочину (вторин-
не набуття корпоративних прав); 3) право-
наступництво.
Аналіз окремих норм цивільного законо-

давства (про які буде зазначено далі), які ре-
гулюють спадкові правовідносини, свідчить 
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про застосування законодавцем в окремих 
випадках диспозитивного метода правового 
регулювання, який є нетиповим для спад-
кового права. Вперше суб’єктам спадкових 
правовідносин надано право встановлюва-
ти, змінювати або припиняти взаємні пра-
ва та обов’язки на власний розсуд шляхом 
укладення відповідних договорів (правочи-
нів). 
Так, чинним спадковим законодавством 

дозволено змінити черговість одержання 
права на спадкування нотаріально посвід-
ченим договором (ч. 1 ст. 1259 Цивільного 
кодексу України [4] (далі – ЦК України)), 
змінити розмір частки у спадщині когось 
із них за усною або письмовою угодою між 
собою, посвідченою нотаріусом (ч. 1 та 2-
ст. 1267 ЦК України), поділити спадщину 
шляхом виділення своєї частки в натурі (ч. 
2 ст. 1278 ЦК України); визначити порядок 
задоволення вимог кредитора спадкодавця 
шляхом досягнення відповідних домовле-
ностей (ч. 2 ст. 1282 ЦК України), визначити 
розмір плати виконавця заповіту, якщо він 
не визначений спадкодавцем (ч. 2 ст. 1291 
ЦК України), обрати виконавця заповіту з 
числа спадкоємців або призначити вико-
навцем заповіту іншу особу, якщо заповідач 
не призначив виконавця заповіту або якщо 
особа, яка була ним призначена, відмови-
лася від виконання заповіту або була усуне-
на від виконання заповіту (ч. 2 ст. 1287 ЦК 
України).
Зазначені вище правовідносини, без-

умовно, є відповідною системою правовід-
носин у спадковому праві України, які не 
отримали у науці цивільного права України 
свого наукового визначення. На нашу дум-
ку, їх слід найменувати договірними право-
відносинами у спадковому праві України.
Договірні правовідносини у спадковому 

праві України – це спадкові правовідноси-
ни, пов’язані із правом на спадкування або 
спадковими правами та обов’язками, які 
спадкове законодавство дозволяє врегу-
лювати у договірному порядку, при цьому 
зміст договірних правовідносин визначаєть-
ся самими його учасниками (суб’єктами), а 
закон встановлює лише форму, суб’єктний 
склад та спрямованість відповідного догово-
ру [5, С. 157].

У зв’язку із викладеним, на нашу думку, 
є досить цікавим дослідити договори між 
спадкоємцями в контексті господарського 
законодавства як специфічну підставу до на-
буття корпоративних прав у порядку право-
наступництва.
Однак, окрім зазначених договорів, у 

главі шостій Цивільного кодексу України 
передбачено можливість укладення спадко-
вого договору (ст. 1302 ЦК України).
Тому у цій статті необхідно визначитись 

чи є спадковий договір підставою до право-
наступництва корпоративних прав або він 
дає підстави набуття корпоративних прав 
як окремий вид договору.
Так, відповідно до частини 1 статті 1302 

ЦК України за спадковим договором одна 
сторона (набувач) зобов’язується виконува-
ти розпорядження другої сторони (відчужу-
вача) і в разі його смерті набуває право влас-
ності на майно відчужувача.
У зв’язку із розміщенням норм, які ре-

гламентують спадковий договір, у главі 
шостій Цивільного кодексу України окре-
мі науковці вважають за доцільне визнати 
спадковий  договір як окремий  самостій ний  
вид спадкування [6, с. 35]. 
Відповідно до статті 1216 Цивільного ко-

дексу України спадкуванням є перехід прав 
та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, 
яка померла (спадкодавця), до інших осіб 
(спадкоємців).
Виходячи із наведеного визначення по-

няття спадкового договору, очевидним є те, 
що сам спадковий договір є підставою до на-
буття права власності на майно відчужувача 
в той час, як спадкування є переходом прав 
та обов’язків.
З огляду на те, що набувач набуває пра-

во власності на майно відчужувача не в по-
рядку спадкування, а отримує його за до-
говором, немає підстав розглядати його 
як правонаступника відчужувача. Тому, на 
відміну від спадкоємця, який прийняв спад-
щину і відповідає за боргами спадкодавця в 
межах дійсної вартості майна, яке до нього 
перейшло (ст. 1282 ЦК України), набувач за 
спадковим договором такої відповідальності 
не несе.
Натомість, у науковій літературі пере-

важає думка про нелогічність розміщен-
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ня спадкового договору в книзі шостій  ЦК 
України, яка регулює відносини спадкуван-
ня, та більш логічне й ого розміщення в кни-
зі п’ятій «Зобов’язальне право» [7, С. 15; 8, 
С. 120]. 
Спадковий  договір, зазначає Є. О. Ха-

ритонов, “за своєю суттю не є “договором 
про спадкування”, оскільки спрямований  
на встановлення, передусім, не спадкових, а 
зобов’язальних відносин” [9, с. 799].
Верховний  Суд Украї ни, який  у п. 28 По-

станови Пленуму Верховного Суду Украї ни 
від 30.05.2008 р. №7 «Про судову практику у 
справах про спадкування» зазначив, що пе-
рехід май на від відчужувача до набувача на 
підставі спадкового договору не є окремим 
видом спадкування, а тому на відносини 
сторін не поширюються відповідні правила 
про спадкування [10].
Отже, спадковий договір передбачає ви-

никнення права власності на майно відчу-
жувача тільки за умови настання випадкової 
обставини (відкладальної умови) – смерті 
сторони такого договору, що свідчить про 
його моделювання переважно на засадах 
договору ренти і доцільність його розуміння 
як зобов’язання періодичної боргової вимо-
ги невизначеного і довготривалого харак-
теру, обтяженого особистим розпоряджен-
ням відчужувача (як отримувача ренти), що 
передбачає виконання під передачу майна 
(рентного капіталу) відчужувача у власність 
набувача (як платника ренти) на випадок 
смерті відчужувача [11].
Спадковий договір, хоч і закріплений у 

Книзі шостій ЦК України «Спадкове право» 
та має тісний зв’язок з відносинами з при-
воду посмертного переходу майна, є догово-
ром на випадок смерті, а не договором про 
спадкування.
Незважаючи на набуття права власності 

на майно, відчужувач не успадковує його, а 
отримує за договором, і тому не може роз-
глядатися правонаступником відчужувача.
Якщо щодо майна укладено спадковий 

договір, то таке майно не входить до складу 
спадщини. Спадковий договір не може роз-
глядатися видом спадкування в силу закри-
того переліку останніх, позаяк ЦК України 
закріплює імперативну норму, згідно з якою 
спадкування може здійснюватися лише за 

заповітом або за законом (ст. 1217 ЦК Укра-
їни).
Тому на сучасному етапі праворозуміння 

норми про спадковий договір доцільно за-
кріпити після договорів довічного утриман-
ня (догляду) і ренти [11].
У науковій літературі зазначають, що до 

обов’язків відчужувача за договором спад-
кування належать обов’язки не відчужувати 
майно, визначене у спадковому договорі, не 
заповідати його [12, С. 631].
Однак, з такою думкою ми погодитись 

не можемо, зважаючи на наступне.
Глава 90 Цивільного кодексу Украї-

ни не містить жодної норми, яка визначає 
обов’язки відчужувача.
Відповідно до частини 1 статті 1307 ЦК 

України на майно, визначене у спадковому 
договорі, нотаріус, який посвідчив цей до-
говір, накладає заборону відчуження.
Таким чином, відчужувач не має можли-

вості розпорядитись майном, що є предме-
том спадкового договору.
Відповідно до частини 1 статті 1307 ЦК 

України заповіт, який відчужувач склав 
щодо майна, вказаного у спадковому дого-
ворі, є нікчемним.
Відповідно до пункту 1.10 Глави 3 По-

рядку вчинення нотаріальних дій нотаріу-
сами України, затвердженого Наказом Мі-
ністерства юстиції України від 22.02.2012 
року № 296/5 [13] нотаріус при посвідченні 
заповіту зобов’язаний роз’яснити запові-
дачу зміст статті 1241 Цивільного кодексу 
України про право на обов’язкову частку 
у спадщині та зміст статті 1307 Цивільно-
го кодексу України щодо нікчемності запо-
віту на майно, яке є предметом спадкового 
договору.
У цьому випадку, на нашу думку, спра-

ведливо стверджувати про обов’язок від-
чужувача приймати належне виконання з 
боку набувача.
Зазначені вище норми свідчать, що май-

но, визначене спадковим договором, фак-
тично відокремлюється із спадкової маси та 
спадкуванню не підлягає.
Майданик Р. А. відмічав, що визнання 

спадкового договору особливим, самостій-
ним видом спадкування можливе в майбут-
ньому з формуванням відповідних умов за 
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SUMMARY 
This article examines the possibility of referring 

the inheritance contract to the agreements that are 
permitted by law to conclude certain inheritance 
relationships. And also the place of the hereditary 
contract in system of the bases of acquisition 
of corporate rights according to the economic 
legislation of Ukraine is defi ned.

Key words: inheritance contract, corporate 
rights, inheritance, legal succession, contractual 
legal relations between heirs, transfer of corporate 
rights.

АНОТАЦІЯ 
У цій статті досліджується питання 

можливості віднесення спадкового договору до 
договорів, які дозволено законодавством укла-
дати для врегулювання окремих спадкових 
правовідносин. А також визначається місце 
спадкового договору в системі підстав набут-
тя корпоративних прав відповідно до госпо-
дарського законодавства України.
Ключові слова: спадковий договір, корпо-

ративні права, спадкування, правонаступни-
цтво, договірні правовідносини між спадко-
ємцями, перехід корпоративних прав.

результатами практики правозастосування 
цього інституту [11, с.103-104].
Таким чином, спадковий договір не вхо-

дить до системи договірних правовідносин 
між спадкоємцями та не є підставою саме 
правонаступництва майнових корпоратив-
них прав фізичними особами.
У цьому випадку можна стверджувати, 

що спадковий договір як окремий вид дого-
вору (правочину) є підставою для переходу 
корпоративних прав у договірному поряд-
ку.
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
ÑÊËÀÄÀÍÍß ÄÅÐÆÀÂÍÎÞ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÎÞ 

ÑËÓÆÁÎÞ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏÐÎÒÎÊÎËÓ ÏÐÎ 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÅ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍß

Розкрито особливості складання прото-
колу про адміністративне правопорушення 
військовослужбовцями та посадовими особа-
ми ДПС України. Визначені основні функції 
цього виду протоколу в адміністративному 
провадженні. Досліджено адміністративно-
правовий зміст та природу протоколу про ад-
міністративне правопорушення. Встановлені 
особливості законодавчого забезпечення про-
цесу його складання та вимог до його оформ-
лення. Розкрито основні недоліки адміні-
стративно-правового забезпечення вказаних 
процесів та запропоновані відповідні зміни до 
законодавства
Ключові слова: Державна прикордонна 

служба України, протокол про адміністра-
тивне правопорушення, адміністративна від-
повідальність, протиправне діяння, правовий 
режим державного кордону.

 ÔÐÀÍ×ÓÊ Òåòÿíà Àíàòîë³¿âíà - àñï³ðàíò Õìåëüíèöüêèé óí³âåðñèòåò 
óïðàâë³ííÿ òà ïðàâà ³ìåí³ Ëåîí³äà Þçüêîâà

ÓÄÊ 342.9

із недотриманням правил перетину держав-
ного кордону, порушеннями правого ре-
жиму кордону та прикордонної території, є 
тими правопорушеннями, які посягають на 
державний суверенітет України, оскільки 
сам по собі державний кордон є елементом 
атрибутиву незалежності держави, ціліснос-
ті її території, повноти реалізації суверен-
них прав. Саме тому постійно актуалізуєть-
ся питання підвищення ефективності засо-
бів протидії протиправним посяганням на 
правовий режим проходження державного 
кордону України, перетину його особами, 
транспортними засобами, переміщенням 
вантажів та товарів тощо. У таких умовах 
функції ДПС України у сфері притягнення 
до адміністративної відповідальності вима-
гають максимальної визначеності, оскільки 
від цього залежить авторитет держави, ор-
ганів державної влади та безпековий стан 
самого кордону. Тому адміністративно-пра-
вове забезпечення складання протоколу 
при виявленні таких правопорушень є важ-
ливим для подальшого процесу притягнен-
ня до відповідальності, вирішення питання 
про можливу криміналізацію вчиненого ді-
яння, а для цих цілей необхідно дотриму-
ватися всіх вимог до складання відповідних 
процесуальних документів, що і обумовлює 
науковий та практичний інтерес до цієї про-
блематики. 

Ступінь наукової розробки теми
На рівні доктрину адміністративно-

деліктного та адміністративного права 

Актуальність теми
Державна прикордонна служба України 

(далі – ДПС України) є спеціальним право-
охоронним органом, на який покладають-
ся завдання захисту державного кордону 
України. Специфіка правового режиму дер-
жавного кордону, а також особливості фор-
мування особистого складу ДПС України, 
який складається одночасно і з військовос-
лужбовців Збройних сил України, і поса-
дових осіб, які виконують цивільні функції 
– все це обумовлює особливості здійснення 
ДПС України повноважень у сфері прова-
дження у справах про адміністративні пра-
вопорушення. Правопорушення, пов’язані 



196Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2018

Áàíê³âñüêå òà ô³íàíñîâå ïðàâî

проблема складання проколу про адміні-
стративне правопорушення піднімалася в 
працях таких вчених як Адамчик М., Єсі-
мов С., Кравчук О.О., Крижановський А., 
Лук’янець Д.М., Марченко Б.М., Пархо-
менко П.І., Петреченко С. А., Ткач А., Яр-
мак О. М. та ін.

Мета статті
Метою цієї статті є визначення особли-

востей адміністративно-правового забезпе-
чення складання ДПС України протоколу 
про адміністративне правопорушення та 
можливих недоліків цього процесу з їх по-
дальшим виправленням. 

Виклад матеріалу
Реалізація військовослужбовцями та по-

садовими особами ДПС України функцій 
у сфері адміністративного провадження є 
одним із напрямків їх діяльності з охоро-
ни державного кордону. Тому складання 
ними протоколу та власне і всіх інших про-
цесуальних документів у процесі реаліза-
ції покладених на них завдань передбачає 
необхідність дотримуватися вимог до про-
цесуальних документів та акцентувати увагу 
не на санкції (оскільки вони відповідно до 
КУпАП є недостатніми), а на самому процесі 
– притягненні до відповідальності, застосо-
вуючи примус держави. Основна суть поля-
гає в тому, що навіть за незначне порушен-
ня правового режиму перетину державного 
кордону держава застосовує комплекс при-
мусових заходів, а сам правовий режим є не-
похитним, діяльність ДПС України пильна 
та всеохоплююча, ефективна з точки зору 
недопущення будь-якого правопорушення. 
Безумовно, санкції за порушення право-

вого режиму перетину державного кордону 
а також лінії розмежування із тимчасово оку-
пованими територіями повинні бути значно 
жорсткішими, а склади правопорушень де-
терміновані в більшій мірі, щоб можна було 
охоплювати новими складами правопору-
шень ті діяння осіб, які межують із законни-
ми процедурами. Однак, навіть у сучасних 
умовах слабких адміністративних санкцій 
складання протоколу про адміністративне 
правопорушення військослужбовцями та 
посадовими особами ДПС України є важли-

вим кроком на шляху реалізації механізму 
державного примусу та імперативу невідво-
ротності покарання. 
У цьому контексті нам уявляться, що 

аналізований протокол представляє собою 
не стільки навіть процесуальний документ, 
скільки елемент фіксації протиправної пове-
дінки, у тому числі і з метою її більш пильно-
го вивчення детального аналізу на предмет 
наявності ознак кримінально караного ді-
яння. Насправді визначити на місці під час 
складання протоколу тих обставин, які мо-
жуть стати в подальшому кваліфікуючими 
ознаками злочину досить складно. Необхід-
но враховувати той факт, що частіше за все 
складання протоколу відбувається особами, 
які хоча і повинні знати та мати відповідні 
навички в цій сфері, але частіше за все вони 
допускають помилки через домінування ін-
шого профілю в їх діяльності над складан-
ням процесуальних документів. 
У цьому контексті, до речі, цікавим є 

припущення щодо розділення функцій зі 
складання процесуальних документів та 
виявлення, переривання протиправної по-
ведінки і доставлення осіб до відповідних 
підрозділів органів ДПС України або до 
службових осіб для подальшого вирішен-
ня питань у сфері притягнення до адміні-
стративної відповідальності. У такий спо-
сіб дотримуватимуться всі без виключення 
процесуальні вимоги та аспекти складання 
протоколу, а також забезпечуватиметься 
максимальний рівень законності під час ре-
алізації ДПС України функцій в аналізова-
ній сфері.
Через це ми можемо стверджувати, що 

найголовнішою особливістю при складанні 
протоколу про адміністративне правопору-
шення військовослужбовцями ДПС Укра-
їни під час затримання правопорушника 
полягає в точній фіксації обставин правопо-
рушення. Необхідно усвідомлювати, що від 
точності викладених даних та зафіксованих 
фактів у подальшому будуть прийматися 
відповідні рішення вже на етапі розгляду 
справи або вирішення питання про її пе-
редачу до правоохоронних органів з метою 
відкриття кримінального провадження за 
ознаками злочину у сфері перетину держав-
ного кордону. 
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Особливість протоколу про адміністра-
тивні правопорушення, на думку П. Бурла-
ки, обумовлюються тим, що цей процесуаль-
ний документ є елементом захисту держав-
ного кордону від несанкціонованого про-
никнення та порушення його цілісності, а 
його складання та повнота викладення фак-
тів, яка не допускає можливостей уникнен-
ня від відповідальності – елементом системи 
превентивного захисту правопорядку у сфе-
рі охорони державного кордону [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. О.О. Крав-
чук, розвиваючи цю тезу, приходить до ви-
сновку про те, що протокол про адміністра-
тивне правопорушення є елементом презю-
мування вини особи, що порушила правила 
перетину державного кордону чи скоїла 
інше правопорушення на прикордонній те-
риторії, пов’язане із порушенням законнос-
ті процедур з його проходження [, с. 19-21]. 
Ця теза цілком укладається в сучасний кон-
цепт розвитку адміністративно-деліктного 
права, а тому при складанні протоколу слід 
виходити із необхідності чіткої всебічної та 
детальної фіксації обставин вчиненого пра-
вопорушення. 
Загалом, «оформлення процесуальних 

документів – це складова адміністративної 
та юрисдикційної діяльності ДПС України. 
Адміністративна діяльність ДПС України – 
це особливий вид діяльності щодо здійснен-
ня виконавчої влади у сфері забезпечення 
недоторканності державного кордону та 
охорони суверенних прав України в її ви-
нятковій (морській) економічний зоні, який 
відрізняється від діяльності інших право-
охоронних органів, законодавчої й судової 
влади своїм змістом, формою, методами та 
ознаками» [, c. 38-39]. Виходячи із такого 
визначення, логічно робимо висновок про 
те, що саме протокол про адміністративне 
правопорушення посідає центральне місце 
в системі відносин з реалізації ДПС Украї-
ни адміністративної діяльності, а тому його 
складання повинно відбуватися у вкрай 
професійний спосіб. 
На думку О. Ярмака, «протокол про адмі-

ністративне правопорушення – це основний 
процесуальний документ у провадженні у 
справі про адміністративне правопорушен-
ня, який містить узагальнені відомості про 

факти, які є доказами в цій справі, остаточну 
юридичну кваліфікацію дій (бездіяльності) 
особи, щодо якої порушено провадження у 
справі, на підставі чого здійснюється роз-
гляд зазначеної справи по суті» [, с. 16-17]. 
Це визначення є цілком логічним, виходячи 
із аналізу положень КУпАП щодо вимог до 
складання протоколу, його форми та змісту. 
Натомість слушно зауважують С. Єсі-

мов та А. Крижановський стосовно того, що 
«єдина форма протоколу сприятиме удо-
сконаленню методів аналізу баз даних про 
адміністративні правопорушення за раху-
нок self-destribing та багатовимірної моделі 
даних, що необхідно для визначення ефек-
тивності форм і методів профілактичної ді-
яльності» [с. 110]. На нашу ж думку, уніфі-
кована форма протоколу повинна існувати, 
але методичне забезпечення його складан-
ня для різних суб’єктів притягнення до ад-
міністративної відповідальності повинно 
суттєво відрізнятися, що обумовлюється, у 
першу чергу, особливостями адміністратив-
но-правової правосуб’єктності тих чи інших 
органів та їх посадових осіб, а також право-
вим режимом, який порушує особа. 
Таким чином, ми можемо зробити ви-

сновок, що протокол про адміністративне 
правопорушення, який складається вій-
ськовослужбовцями та посадовими особами 
ДПС України виконує перш за все функцію 
фіксації протиправного діяння. Ця функція 
походить від самої природи та змісту про-
токолу, оскільки він містить ті дані, які ви-
значають обставини протиправного вчинку, 
його спосіб, зміст та інші елементи, які при-
водять у кінцевому результаті до висновку 
про протиправність діяння. Тому дані про 
обставини протиправної поведінки повинні 
заноситися до протоколу з максимальною 
точністю, висвітлюючи всі без виключення 
обставини, викладаючи всі факти, в тому 
числі пояснення особи, яка притягається 
до відповідальності, а також міститися дані 
стосовно можливих способів перевірки всіх 
викладених у протоколі обставин. 
Функція фіксації напряму межує із ін-

формативною функцією, яка реалізується 
в тому, що протокол про адміністративне 
правопорушення містить у собі дані, які ма-
ють визначальне значення для вирішення 
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питання про притягнення особи до адміні-
стративної відповідальності. інформація яка 
міститься в протоколі стосується самої осо-
би правопорушника, місця скоєння проти-
правного діяння, обставин та способу його 
скоєння (у тому числі опис знарядь та пред-
метів, за допомогою яких особа вчинила ті 
чи інші дії). Важливим масивом інформації є 
пояснення самої особи та можливих свідків, 
які по-різному будуть викладати обставини 
зафіксованого правопорушення, але інфор-
мація яких доповнюватиме та підтверджу-
ватиме або заперечуватиме викладені інші 
обставини і факти. 
Функція фіксації та інформаційна функ-

ція у своїй сукупності обумовлюють і таку 
функцію протоколу про адміністратив-
не правопорушення, як функція доказу в 
справі. Насправді сучасна доктрина адміні-
стративно-деліктного права ґрунтується на 
тому, що частіше за все розгляд справи від-
бувається особою, яка не складала протокол 
та не могла бачити, знати чи в інший спосіб 
бути обізнаною про обставини і характер 
діяння, окрім як через дані що містяться 
в протоколі. Таким чином, для особи, яка 
приймає рішення по справі, протокол пере-
творюється чи не на найважливіше джерело 
доказу протиправності поведінки особи. Це 
підвищує рівень вимог до складання про-
токолу про адміністративне правопорушен-
ня, оскільки на підставі викладених фактів 
та зафіксованих даних уповноважена особа 
повинна прийняти рішення або щодо при-
тягнення особи до адміністративної відпові-
дальності, або щодо закриття провадження 
по справі. Ще одним рішенням може бути 
рішення про передачу матеріалів відпо-
відним правоохоронним органом з метою 
порушення кримінального провадження, 
оскільки в протоколі містяться дані, які да-
ють можливість кваліфікувати діяння особи 
не як правопорушення, а як злочин. У та-
кому випадку вже для цілей кримінального 
провадження протокол виступає основним 
джерелом доказу вини особи, що підтвер-
джує наш висновок стосовно функцій прото-
колу про адміністративне правопорушення. 
Оформлення протоколу про адміністра-

тивне правопорушення військовослужбов-
цями та посадовими особами ДПС України 

регулюється положеннями Глави 19 КУпАП 
та Наказом МВС України «Про затверджен-
ня Інструкції з оформлення посадовими 
особами Державної прикордонної служби 
України матеріалів справ про адміністратив-
ні правопорушення» від 18.09.2013 № 898. 
Системний аналіз положень Інструкції 

та КУпАП звертає увагу на існування низ-
ки суттєвих недоліків, які потребують ви-
правлення. Зокрема, мова йде про ч. 2 ст. 
254 КУпАП, відповідно до якої «протокол 
про адміністративне правопорушення, у 
разі його оформлення, складається не піз-
ніше двадцяти чотирьох годин з моменту 
виявлення особи, яка вчинила правопору-
шення, у двох примірниках, один із яких 
під розписку вручається особі, яка притя-
гається до адміністративної відповідальнос-
ті». Натомість відповідно до п. 1 Розділу ІІІ 
Інструкції протокол про адміністративне 
правопорушення складається щодо кожно-
го факту вчинення адміністративного пра-
вопорушення, протидію якому віднесено до 
компетенції ДПС України, невідкладно, але 
не пізніше двадцяти чотирьох годин з мо-
менту виявлення в пункті пропуску (пункті 
контролю) через державний кордон Украї-
ни, або контрольному пункті в’їзду-виїзду, 
або контрольованому прикордонному ра-
йоні особи, яка вчинила правопорушення 
[]. Таким чином, п. 1 починається з корек-
тного формулювання стосовно того, що про-
токол про адміністративне правопорушен-
ня дійсно складається щодо кожного адмі-
ністративного правопорушення при його 
виявленні. Але кореспондуючись із ст. 254 
КУпАП видається певна неузгодженість 
щодо можливості складання протоколу за 
скоєне правопорушення у випадку відсут-
ності особи або неможливості її затримання, 
наприклад, коли особа, скоївши правопору-
шення, втекла за кордон. Строки складання 
протоколу у відповідності до ст. 254 КУпАП 
обчислюються з моменту виявлення осо-
би, але логічнішим є обчислення строку з 
моменту виявлення правопорушення, його 
фіксації або встановлення факту його скоєн-
ня і результатів проведення відповідних за-
ходів перевірки. Наприклад, при перетині 
особою державного кордону України може 
мати місце ситуація, коли такою особою ви-
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користано підроблені документи чи недо-
стовірні дані, виявлення підроблення чи не-
достовірності яких, однак, відбулося після 
того, коли особа вибула з території України. 
Логічно в такому випадку скласти протокол 
при виявленні правопорушення, оскільки 
виявлення особи ускладнюється, а процесу-
альні строки вкрай малі. 
Цікавою думкою в цьому контексті вва-

жаємо позицію Б.М. Марченко стосовно 
того, що у питаннях виявлення, фіксації та 
кваліфікації протиправного діяння необхід-
но керуватися, в першу чергу, питаннями 
суспільного інтересу та захисту правопо-
рядку, а тому виявлення особи може бути 
наслідком виявлення правопорушення та 
встановлення особи правопорушника як 
окремої процесуальної дії, яка має ефект об-
тяження при вирішенні питання про при-
тягнення такої особи до адміністративної 
відповідальності [, с. 15-16]. На нашу думку, 
протокол про адміністративне правопору-
шення є засобом фіксації правопорушення, 
а тому у випадку його виявлення без мож-
ливості встановити особу, яка його скоїла, 
або без можливості її фактичного виявлення 
протягом 24 годин протокол про адміністра-
тивне правопорушення повинен складати-
ся за відсутності такої особи, а обов’язкові 
елементи, такі як: дані про особу, пояснен-
ня особи тощо – повинні заповнюватися в 
якості додатку до такого протоколу вже піс-
ля розшуку такої особи. 
Враховуючи викладене ми пропонуємо 

викласти в уточнювальній редакції пункт 
перший розділу ІІІ Інструкції наступним 
чином: 

«Протокол про адміністративне право-
порушення (далі - протокол) (додаток 1), 
складається щодо кожного факту вчинен-
ня адміністративного правопорушення, 
протидію якому віднесено до компетенції 
Держприкордонслужби, невідкладно, але 
не пізніше двадцяти чотирьох годин з мо-
менту його виявлення, у тому числі у ви-
падку неможливості встановити або вияви-
ти особу, що скоїла таке правопорушення 
в пункті пропуску (пункті контролю) через 
державний кордон України, або контроль-
ному пункті в’їзду-виїзду, або контрольо-
ваному прикордонному районі. У випадку 

відсутності такої особи, яка вчинила право-
порушення, її показання та її персональні 
дані вносяться додатком до протоколу із за-
значенням обставин неможливості виявити 
таку особу, в тому числі у випадку перехову-
вання нею або втечі».
Щоправда, дії, спрямовані на уникнення 

адміністративної відповідальності, ми мо-
жемо розглядати як спробу скоїти злочин, а 
суспільна небезпека протиправного діяння 
автоматично зростає, що призводить на до- 
дилеми розмежування ознак кримінально 
караного діяння та адміністративного про-
ступку за характером дії особи, що вчинила 
відповідну дію. Такий висновок означає, що 
адміністративний проступок – це та проти-
правна дія, яка була скоєна особою та ви-
крита, зафіксована, перервана правоохо-
ронними органами або іншими особами, які 
мають право виступати як суб’єкт складання 
протоколу про адміністративне правопору-
шення. Якщо ж адміністративне правопо-
рушення виявлене згодом, тобто факт вчи-
нення особою протиправної діяльності було 
цією особою укрито, то чи може це виступа-
ти кваліфікуючою ознакою саме злочину, а 
не проступку. 
З цього приводу видається необхідним 

звернутися до висновків Д.М. Лук’янця в 
частині трансформації концепції адміні-
стративно-деліктних відносин у бік унемож-
ливлення декриміналізації протиправно-
го діяння шляхом застосування положень 
КУпАП, замість положень КК України, у 
випадку, якщо існують конкуруючі норми, 
якими регламентуються і проступок, і зло-
чин [c. 24-26]. Але слід звернути увагу і на 
той факт, що сам по собі протокол про ад-
міністративне правопорушення не несе в 
собі жодних зобов’язань до особи, щодо якої 
він складається. Він є засобом фіксації факту 
протиправної поведінки та є лише підста-
вою для розгляду справи про притягнення 
до адміністративної відповідальності а не 
підставою для відповідальності. 
Це підтверджується, зокрема, позицією 

П.І. Пархоменко щодо того, що «протокол 
про адміністративне правопорушення не 
містить обов’язкових для особи приписів, 
вказівок, вимог, зобов’язань тощо та безпо-
середньо не впливає на його права та інте-
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реси, в подальшому, за умови звернення та-
кої особи до суду та розгляду й вирішення 
справ про скасування протоколів про адмі-
ністративні правопорушення. Більше того, 
такі справи, на думку дослідника, взагалі не 
належать до юрисдикції судів, бо правиль-
ність їх складання зобов’язаний перевіряти 
орган, до компетенції якого належить роз-
гляд справи про адміністративне правопо-
рушення» [, с. 54-55]. Таким чином, викла-
дене вище звертає нашу увагу на важливість 
ідентифікації функції фіксації та функції до-
казу, які притаманні протоколу про адміні-
стративне правопорушення, а тому може-
мо підтвердити власний висновок стосовно 
того, що він може і повинен складатися на-
віть за умови неможливості виявити особу 
протягом 24 годин після моменту виявлен-
ня самого правопорушення. 
До того ж ми повинні враховувати і ту 

обставину, що переховування такої особи 
від відповідальності може і повинно ква-
ліфікуватися як обставина, що якщо і не 
підтверджує провину особи, але може вва-
жатися фактором обтяження її. Тому ми 
приходимо до висновку, що протокол про 
адміністративне правопорушення, який 
складається військовослужбовцями та по-
садовими особами ДПС України, виконує 
і функцію кваліфікації протиправного ді-
яння. Саме по собі складання протоколу 
є лише актом фіксації протиправної пове-
дінки. Ті обставини, які в ньому виклада-
ються, а також обсяг інформації, який міс-
титься, свідчить лише про те, хто, в який 
спосіб, як і коли скоїв правопорушення. 
Натомість висновки стосовно наявності 
вини, вирішення питання щодо допусти-
мості або можливості притягнення особи 
до відповідальності чи перекваліфікації 
протиправного діяння на злочин – усе це є 
результатами мислиннєвої роботи, оцінки 
сукупності доказів та обставин особою, яка 
виносить відповідне рішення. Важливо за-
уважити, що особливість правового режиму 
державного кордону не дозволяє підходи-
ти зневажливо до вирішення питання про 
зміст кримінально караного діяння у тих 
діях, що вчинені особою під час перетину 
державного кордону або переміщення че-
рез нього вантажів, товарів тощо. 

Це підводить нас до необхідності по-
рушення питання про дихотомну природу 
протоколу про адміністративну відповідаль-
ність: як процесуального документа у сфері 
адміністративного провадження та як до-
казу або підстави відкриття кримінального 
провадження. У будь-якому випадку ефек-
тивність системи заходів державного при-
мусу в частині притягнення винних осіб до 
відповідальності за порушення правового 
режиму державного кордону України обу-
мовлюється повнотою відображення фактів 
та обставин такого правопорушення, викла-
дених у протоколі. 

Висновки
Підводячи підсумки, слід зауважити 

на тому, що адміністративно-правовий ре-
жим протоколу про адміністративну відпо-
відальність, який уповноважені складати 
військовослужбовці та посадові особи ДПС 
України, визначається положеннями Глави 
19 КУпАП та Наказом МВС України «Про 
затвердження Інструкції з оформлення 
посадовими особами Державної прикор-
донної служби України матеріалів справ 
про адміністративні правопорушення» від 
18.09.2013 № 898. Такий протокол є особли-
вим і визначальним видом процесуального 
документа, оскільки виконує низку функцій 
як у системі самого адміністративного про-
вадження, так і виконує правозахисну функ-
ції в частині дотримання законності право-
вого режиму державного кордону. Сутність 
адміністративно-правового забезпечення 
вказаного протоколу проявляється в тому, 
що нормами КУпАП та Інструкції за ним за-
кріплюються такі основні функції: функція 
фіксації протиправного діяння із викладен-
ням усіх обставин та фактів його скоєння; 
інформаційна функція, яка розкривається 
через сукупність інформації, яка міститься 
в протоколі; функція кваліфікації, яка го-
ловним чином проявляється в реальності 
оцінки наявності кримінально караного ді-
яння в протиправних діях особи; функція 
доказу як у справах про притягнення до 
адміністративної відповідальності, так і в 
кримінальному провадженні. Тому для ці-
лей обов’язковості притягнення до адміні-
стративної відповідальності пропонується 
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внести зміни в КУпАП в частині фіксації 
протоколом самого діяння навіть у випад-
ку відсутності чи неможливості встановити 
особу правопорушника. Це обумовлюється 
підвищеним рівнем законодавчого захисту 
та значущості правового режиму державно-
го кордону України для цілей національної 
безпеки. 
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL 
SUPPORT FOR DRAWING UP A 

PROTOCOL ON AN ADMINISTRATIVE 
OFFENSE BY THE STATE BORDER 

GUARD SERVICE OF UKRAINE
It was disclosed the peculiarities of drawing 

up a report on an administrative offense by the 
State Border Guard Service of Ukraine. There 
were also determined the main functions of this 
type of protocol in administrative proceedings. 
There were investigated the administrative-
legal content and nature of the protocol on 
administrative offense. The peculiarities of 
the legislative adjusting of the process of its 
compilation and the requirements for its 
registration were established dbring the analysis 
of legislation. After what there were disclosed 
the main shortcomings of the administrative 
and legal adjusting of these processes and the 
changes to the legislation were proposed.

Key words: State Border Guard Service of 
Ukraine, protocol on administrative offense, 
administrative liability, illegal act, legal regime 
of the state border.
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Banakh S.
STUDIES OF THE SPECIFIC 
FEATURES OF PUBLIC 

ADMINISTRATIONIN THE 
PROSECUTION AUTHORITIES

Theoretical and applied aspects of public admin-
istration in prosecution bodies have been studied; the 
main features, functions and principles of admin-
istrative management of these public authorities in 
modern conditions of structural transformations have 
been substantiated; factors of in  uence on public ad-
ministration have been singled out; peculiarities of 
normative and legal support of work organization in 
prosecution bodies of Ukraine have been analyzed.

Keywords: public administration, prosecutor’s 
of  ce, public administration in prosecutor’s of  ces, 
management functions in public prosecutor’s of  ces, 
factors of public administration.
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ÏÐÀÂÎÂ² ÃÀÐÀÍÒ²É ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÃÎ 
ÊÎÍÒÐÎËÞ ÇÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÞ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ 

ÏÎË²Ö²¯: ÇÌ²ÑÒ ÒÀ ÂÈÄÈ

Стаття присвячена системному аналі-
зу правових гарантій реалізації громадського 
контролю за діяльністю Національної поліції. 
Надано характеристику категорій «гарантії» 
та «юридичні гарантії». Досліджено положен-
ня основних нормативно-правових актів, які 
окреслюють перелік та розкривають зміст 
основних гарантій реалізації громадського 
контролю за діяльністю поліції.
В результаті автор приходить висновку, 

що незважаючи на подібний зміст правових 
гарантій реалізації громадського контролю 
за діяльністю поліції, кожна з них має влас-
ну специфіку як нормативного закріплення, 
так і їх втілення. В свою чергу їх спільна сут-
ність дозволила провести класифікацію таких 
гарантій з метою висвітлення їх загального 
змісту. Зокрема, запропоновано виокремити 
чотири види правових гарантій реалізації 
громадського контролю за діяльністю Націо-
нальної поліції: 1) декларативні; 2) забезпечу-
вальні; 3) матеріально-технічні; 4) деліктні.
Ключові слова: громадський контроль, 

правові гарантії, юридичні гарантії, громад-
ськість, засоби масової інформації, журна-
ліст, юридична відповідальність.
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свобод та інтересів людини і громадянина. 
Навіть, забезпечення публічної безпеки 
та охорона публічного порядку являється 
необхідною умовою оптимального розви-
тку суспільства, створення таких умов, за 
наявності яких, громадяни систематично 
та безперешкодно можуть задовольняти 
власні потреби. Тому, цілком природно, 
що суспільно-орієнтована діяльність під-
лягає контролю з боку тих осіб, задля яких 
вона реалізується. Такий підхід дає змогу 
забезпечити раціональний баланс між очі-
куваними та реальними результатами, а та-
кож сприяє проведенню конструктивного 
діалогу між поліцією та громадянами, адже 
останні в змозі самостійно приймати участь 
у правоохоронній діяльності, спрямовуючи 
її у бік власних потреб. У цьому контексті 
важливе значення відіграє правова основа 
здійснення контрольної діяльності грома-
дянами, що насамперед пов’язана з пра-
вами, котрі надаються таким особам для 
здійснення вказаного виду діяльності. Саме 
вони становлять основу так званих гаран-
тій, які дають можливість громадянам са-
мостійно контролювати роботу поліції.
В той же час, національний інститут 

громадського контролю навряд чи мож-
на назвати досконалим через те, що він не 
має усталеної правової основи – належного 
нормативного забезпечення. Так, в Зако-
ні України «Про Національну поліцію» [1] 
здійсненню громадського контролю за ді-
яльністю поліції присвячений розділ VІІІ, 
але і він містить ряд юридичних помилок 

Постановка проблеми
Завдання Національної поліції, заде-

кларовані в титульному законодавчому 
акті, наскрізь пронизані основними ідеями 
концепції людиноцентризму, відповідно до 
яких уся діяльність поліції, перш за все, орі-
єнтована на охорону та утвердження прав, 
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і неточностей. Наприклад законодавець 
відносить до громадського контролю про-
цедуру прийняття резолюції недовіри 
керівникам органів поліції, яка визначе-
на ст. 87 даного законодавчого акту. Між 
тим, вона реалізується не громадськими 
інституціями (громадськістю), а органами 
місцевого самоврядування, тому, врахову-
ючи суб’єктний склад, її навряд чи можна 
відносити до контрольної діяльності, що 
здійснюється інституціями громадянсько-
го суспільства. Окрім того, даний розділ не 
містить основних правових засад, на підста-
ві яких громадяни здійснюють контроль за 
діяльністю органів поліції, зокрема не ви-
значені їх права, обов’язки, засади та межі 
контролю тощо.
Окреслена проблематика потребує на-

гального вирішення, а тому вбачається 
актуальною для проведення ґрунтованих 
правових досліджень. У противному випад-
ку, відсутність оперативного реагування 
на удосконалення механізму громадського 
контролю за діяльністю поліції призведе до 
консервації та занепаду останнього.

Стан дослідження
Гарантії в юриспруденції є не менш 

важливою категорією, а ніж права та 
обов’язки, оскільки саме за допомогою 
перших стає можливою реалізація таких 
прав, тому дослідженню змісту юридич-
них гарантій як і їх видам у правовій на-
уці приділено достатньо багато уваги. Так, 
О.Ф. Нікітін, А.Ю. Олійник, В.Ф. Погоріл-
ко, О.Л. Слюсаренко, розглядали загальну 
сутність юридичних гарантій. Більшість 
вчених досліджували гарантії в контексті 
прав і свобод людини та громадянина, се-
ред них: В.В. Головченко, І.С. Загоруй, 
Г.П. Клімова, В.М. Корнуков, Я.П. Кузь-
менко, М.С. Лопата, В.Ф. Погорілко, 
М.І. Сірий та інші. Разом із тим тема га-
рантій суб’єктів здійснення громадського 
контролю за діяльністю органів поліції 
залишається прогалиною сучасної адміні-
стративно-правової науки, яка потребує 
усунення.

Мета статті полягає у розкритті змісту 
та визначенні конкретних видів правових 

гарантій реалізації громадського контролю 
за діяльністю органів Національної поліції.

Виклад основного матеріалу
Дослідження гарантій реалізації гро-

мадського контролю за діяльністю Націо-
нальної поліції доцільно почати з окреслен-
ня змісту таких категорій як «гарантії» та 
«юридичні гарантії», що дасть змогу надати 
вичерпну характеристику першим.
Етимологія слова гарантії є ширшою 

за, умовно кажучи, «забезпечення прав і 
свобод», і пов’язана з порукою чи умовами 
призначеними для забезпечення чогось [2, 
с. 144]. У свою чергу під «порукою» необ-
хідно розуміти «запевнення, гарантію в чо-
му-небудь; взяту на себе відповідальність за 
когось [3, с. 887], а під умовами – «1) необ-
хідні обставини, які уможливлюють здій-
снення, створення, утворення чого-небудь 
або сприяють чомусь; 2) обставини, особли-
вості реальної дійсності, за яких відбуваєть-
ся або здійснюється що-небудь; 3) правила, 
які існують або встановлені в тій чи іншій 
галузі життя, діяльності, які забезпечують 
нормальну роботу чого-небудь» [4, с. 1295]. 
Якщо вести мову про «забезпечення» [5, 
с. 281] поруки чи умови, останні два тер-
міни необхідно інтерпретувати наступним 
чином: утворення таких стабільних обста-
вин, умов і правил, завдяки яким здійсню-
ється якась конкретна діяльність, а також 
виключаються та/або мінімізуються будь-
які протиправні втручання в цей процес. 
Зазначене, за своїм змістовним наповне-
нням, певним чином співпадає з тлумачен-
ням гарантій у сучасній українській мові як 
«законодавчо закріплених засобів охорони 
прав і свобод громадян, способи їх реаліза-
ції, а також засоби охорони правопорядку, 
інтересів суспільства і держави» [3, с. 173]. 
Таке розуміння гарантій стало основою 
для формулювання ідентичного терміну в 
юриспруденції, як і терміну «юридичні га-
рантії», тобто фактично в теорії права ви-
користовуються обидві категорії «гарантії» 
та «юридичні гарантії», які набувають влас-
ного специфічного забарвлення. 
В загальній теорії права гарантії роз-

глядаються як «відповідні умови і засоби, 
що сприяють перетворенню в життя про-
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голошених прав, свобод та обов’язків» [6, 
с. 156], а також «система взаємопов’язаних 
форм і способів (нормативних, інституціо-
нальних і процесуальних), що забезпечу-
ють належне визнання, захист і реалізацію 
певних прав і таких, що їм відповідають, 
обов’язків» [7, с. 192]. Ф.П. Погорілко ви-
значає юридичні гарантії як «передбачені 
законом спеціальні засоби практичного за-
безпечення прав і свобод людини і грома-
дянина» [8, с. 40]. На думку Я.П. Кузьменко 
гарантії не тільки забезпечують можливість 
безперешкодного користування громадя-
нами правами та свободами, вони охоро-
няють останні від можливих посягань [9, 
с. 28-29]. Від наведених наукових поглядів 
значно відрізняється думка А.Ф. Нікітіна, 
основна ідея якої відображається в тому, що 
гарантії прав і свобод є «обов’язком держа-
ви захищати людину, створювати правові, 
соціальні і культурні умови для реалізації 
її прав і свобод, а також діяльність міжна-
родних і державних організацій по захисту 
прав людини [10, с. 76].
Визначаючи сутність гарантій прав і сво-

бод людини та громадянина Н.Г. Шукліна 
розглядає їх як систему «норм, принципів, 
умов і вимог, які забезпечують у сукупності 
додержання прав, свобод і законних інтер-
есів особи. Система гарантій прав і свобод 
людини включає передумови економічно-
го, політичного, організаційного та право-
вого характеру, а також захисту прав і сво-
бод. Система гарантій – це умови, засоби й 
методи, які забезпечують фактичну реаліза-
цію та всебічну охорону прав і свобод осо-
би» [11, с. 206-207]. Такий підхід свідчить 
про множинність існуючих гарантій, котрі 
відрізняються одна від одної за змістом і 
дією. В той же час «постійним логічним 
супутником» категорії системи та логічної 
операції поділу є і інша операція – класифі-
кація, котра дозволяє деталізувати сутність 
об’єкту, в тих випадках коли він є вкрай 
широким. Зазначене, можна застосувати до 
поняття «юридичні гаранті», оскільки вони 
характеризується множинністю та неодно-
рідністю.
Конкретизуючи гарантії реалізації гро-

мадського контролю за діяльністю Наці-
ональної поліції, вважаємо за необхідне 

детальніше зупинитись на таких їх видах 
як нормативні та організаційні, оскіль-
ки останні не тільки відображають без-
посередній зміст таких гарантій, а також 
кореспондуються з формами їх втілення. 
Зважаючи на те, що всі юридичні гарантії 
містяться в чинному законодавстві, з метою 
їх виокремлення, вважаємо за доцільне 
проаналізувати основні правові акти, ко-
трі регламентують права громадян у сфері 
контрольно-наглядової діяльності, зокрема 
за роботою органів поліції. При чому під 
час такого аналізу раціонально враховува-
ти поділ юридичних гарантій на правові та 
організаційні. 
Очевидно, що провідним норматив-

но-правовим актом, який регламентує до-
сліджувану нами діяльність є Конституція 
України [12], котра закріплює в: ч. 2 ст. 3 
− обов’язок держави нести відповідальність 
перед народом за власну діяльність; ч. 2 ст. 5 
– статус народу держави як джерела влади; 
ч. 2 ст. 34 – право кожної особи на користу-
вання інформацією, тобто її безперешкодне 
збирання, зберігання, використання та по-
ширення будь-яким способом; ч.ч. 1, 3 ст. 
36 – право громадян на вільне об’єднання 
в громадські організації, політичні партії, 
професійні спілки з метою задоволення со-
ціальних і інших інтересів; ч. 1 ст. 38 – право 
громадян на управління державними спра-
вами шляхом обрання до органів державної 
влади та місцевого самоврядування, а також 
безпосередньо через референдуми; ч. 1 ст. 
39 – право громадян на мирні збори, мі-
тинги, походи і демонстрації; ст. 40 – право 
кожного на звернення до органів державної 
влади та місцевого самоврядування, їх пер-
соналу, в тому числі посадових осіб.
Вказані вище конституційні приписи як 

і закріплення конкретних принципів здій-
снення громадського контролю слід визна-
чати як правові гарантії декларативного 
характеру, тобто по-суті самі пособі вони не 
здатні забезпечити (гарантувати) громадя-
нам можливість здійснювати контроль за 
діяльністю органів поліції, натомість вони 
створюють певне підґрунтя та умови для 
подібного роду діяльності, а тому потре-
бують деталізації в спеціалізованих норма-
тивно-правових актах.
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Основним нормативно-правовим ак-
том, що регламентує досліджувану нами 
діяльність є Закон України «Про націо-
нальну безпеку України» [13], де у ст. 10 
закріплено право легальних громадських 
об’єднань на здійснення громадського 
контролю. Розглядаючи вказаний припис в 
контексті гарантування громадянам права 
на здійснення громадського контролю, зо-
крема за діяльністю Національної поліції, 
необхідно акцентувати увагу на специфіці 
даного законодавчого акту, який закріплює 
право на здійснення громадського контр-
олю виключно тих громадян, котрі входять 
до складу громадських об’єднань, у той час, 
коли права на здійснення такої діяльності 
громадянами та засобами масової інформа-
ції (ЗМІ) фактично залишається без належ-
них правових гарантій, і ґрунтується лише 
на так званих декларативних гарантіях.
Вказана нами вище конституційна нор-

ма закріплена в ст. 40 Основного закону 
держави, яка закріплює декларативну пра-
вову гарантію, деталізована в Законі Украї-
ни «Про звернення громадян», в якому ви-
значено абсолютне право осіб на подання 
пропозицій, зауважень, заяв, клопотань, 
скарг до ряду суб’єктів, серед яких органи 
державної влади, зокрема органи поліції, 
з питань, які стосуються їх діяльності, для 
«реалізації своїх соціально-економічних, 
політичних та особистих прав і законних ін-
тересів та скаргою про їх порушення» [14]. 
При чому такі звернення, згідно зі ст. 21 за-
значеного закону розглядаються безоплат-
но, іншими словами держава гарантує сво-
їм громадянам реалізацію цього права без 
будь-яких матеріальних обтяжень.
До гарантій прав громадян у сфері здій-

снення контрольної діяльності за роботою 
органів державної влади, в тому числі ор-
ганів поліції, а також механізму забезпе-
чення перших, необхідно віднести правові 
положення, котрі встановлюють юридичну 
відповідальність (кримінальну, адміністра-
тивну та/або цивільну) за порушення зако-
нодавства про звернення громадян (Розділ 
ІІІ Закону України «Про звернення грома-
дян»). Важливо, що норми чинного законо-
давства зобов’язують винну особу відшко-
довувати не тільки, матеріальні збитки, а і 

моральну шкоду, в разі встановлення факту 
її існування. Адміністративна відповідаль-
ність у формі штрафу за порушення посадо-
вими особами законодавства про звернен-
ня громадян передбачена ст. 212-3 Кодексу 
України про адміністративні правопору-
шення [15].
Своєрідним «видом» звернень громадян 

є їх право на доступ до публічної інформа-
ції, в тому числі шляхом подання запиту на 
публічну інформацію. Окрім того Законом 
України «Про доступ до публічної інформа-
ції» передбачено: 

– право кожної особи на: доступ до ін-
формації про неї, котра збирається чи збе-
рігається (п.п. 1,2 ч. 1 ст. 10); «ознайомлен-
ня за рішенням суду з інформацією про ін-
ших осіб, якщо це необхідно для реалізації 
та захисту прав та законних інтересів» (п. 
4 ч. 1 ст. 10); «відшкодування шкоди у разі 
розкриття інформації про цю особу з пору-
шенням вимог, визначених законом» [16] 
(п. 5 ч. 1 ст. 10); оскарження відмови в до-
ступі до інформації про особу, нецільове та 
незаконне використання останньої (ч. 5 ст. 
10);

– обов’язки розпорядників інформації 
щодо особи стосовно: безперешкодного 
безоплатного надання інформації про осо-
бу за її запитом (п. 1 ч. 3 ст. 10); легального 
використання інформації про особу спосо-
бами визначеними чинним законодавством 
(п. 2 ч. 3 ст. 10); попередження отримання 
неправомірного доступу до інформації про 
особу (п. 3 ч. 3 ст. 10); підтримання такої 
інформації в актуальному стані, внесення 
до неї змін та виправлення помилок та/або 
неточностей (п. 4 ч. 3 ст. 10). 
Законом України «Про публічну інфор-

мацію» також передбачена відповідальність 
за порушення норм законодавства в зазна-
ченій сфері, але на відміну від Закону Укра-
їни «Про звернення громадян», у першому 
міститься конкретний перелік дій за умови 
настання яких особу може бути притягну-
то до адміністративної відповідальності, 
а саме: «1) ненадання відповіді на запит; 
2) ненадання інформації на запит; 3) без-
підставна відмова у задоволенні запиту на 
інформацію; 4) неоприлюднення інформа-
ції відповідно до статті 15 цього Закону; 
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5) надання або оприлюднення недосто-
вірної, неточної або неповної інформації; 
6) несвоєчасне надання інформації; 7) не-
обґрунтоване віднесення інформації до ін-
формації з обмеженим доступом; 8) нездій-
снення реєстрації документів; 9) навмисне 
приховування або знищення інформації чи 
документів» [16] (ст. 24).
Не менш важливим правовим актом, 

який містить гарантії реалізації громад-
ського контролю за діяльністю Національ-
ної поліції є Закон України «Про громад-
ські об’єднання», котрий встановлює коло 
прав «класичного виду» громадських інсти-
туцій (громадські об’єднання), серед яких 
право на вільне використання інформації, 
пропаганду власної мети, подання звер-
нень, доступ до публічної інформації, а 
також право «брати участь у порядку, ви-
значеному законодавством, у розроблен-
ні проектів нормативно-правових актів, 
що видаються органами державної влади, 
органами влади Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування 
і стосуються сфери діяльності громадського 
об’єднання та важливих питань державно-
го і суспільного життя» [17] (ч. 1 ст. 21). За-
уважимо, що майже всі з перелічених прав 
кореспондуються з наведеними вище пра-
вами громадян, зокрема конституційними, 
тобто кожна особа в складі громадського 
об’єднання користується загальними пра-
вами громадянина. 
Як нами наголошувалось раніше, до 

суб’єктів реалізації громадського контролю 
за діяльністю Національної поліції доціль-
но відносити ЗМІ, для визначення гаран-
тій діяльності яких, необхідно спиратись 
на права журналістів. Так, журналісти, що 
працюють у засобах масової інформації ма-
ють право на: вільне зберігання та корис-
тування інформацією; безперешкодний 
доступ до закладів, установ і організацій 
органів державної влади та місцевого са-
моврядування; публічний запис за допо-
могою різноманітних технічних засобів; 
вільний доступ до статистичних і архів-
них даних; перебування на територіях зі 
специфічним адміністративним режимом 
(при пред’явлені документа, що підтвер-
джує професійну діяльність); звернення 

до спеціалістів з метою перевірки тих чи 
інших відомостей; поширення підготовле-
них матеріалів чи відмови від їх публікації; 
збереження конфіденційності інформації 
про автора чи джерела її отримання (ст. 26 
Закону України «Про друковані ЗМІ (пре-
су) в Україні» [18], ст. 30 Закону України 
«Про пресу та інші засоби масової інформа-
ції» [19].
В контексті гарантій діяльності ЗМІ, 

зокрема в сфері здійснення громадсько-
го контролю за діяльністю органів полі-
ції, необхідно відзначити Закон України 
«Про державну підтримку засобів масової 
інформації та соціальний захист журналіс-
тів» [20], норми якого по-суті гарантують 
засобам масової інформації та журналіс-
там вільне та безпечне здійснення власної 
професійної діяльності. Значна частина 
положень вказаного закону стосуються ма-
теріально-технічної підтримки державою 
ЗМІ, зокрема: державна підтримка засобів 
масової інформації здійснюється шляхом 
протекціоністської політики «зниження 
споживчої вартості інформаційної продук-
ції, включаючи податкове, тарифне, митне, 
валютне та господарське регулювання, від-
шкодування збитків, подання фінансової 
допомоги» [20] (ст. 4); пільгове податкове 
та митне регулювання (ст. 5); надання мож-
ливості оренди приміщень безстроково (ст. 
6); рівноправність ЗМІ та недопущення 
монополізації (ст. 10); встановлення обме-
жень щодо приватизації засобів масової ін-
формації (ст. 11).
У Законі України «Про державну під-

тримку засобів масової інформації та со-
ціальний захист журналістів» передбаче-
ні соціально-трудові гарантії журналістів 
– працівників ЗМІ. Останні стосуються: 
гарантування права на охорону праці, її 
соціально-економічний, організаційно-тех-
нічний, санітарно-гігієнічний, лікувально-
профілактичний аспекти, адже в певному 
сенсі здійснення громадського контролю за 
діяльністю поліції може бути одним із на-
прямів професійної діяльності (ст.ст. 12-16, 
18 описуваного закону [20]).
Варто акцентувати увагу, що право-

ві гарантії діяльності журналістів також 
забезпечені інститутом юридичної відпо-
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відальності: по-перше у ст. 17 вказаного 
вище закону закріплено норми, котрі вста-
новлюють наступне правило: «відповідаль-
ність за вчинення кримінального правопо-
рушення проти журналіста у зв’язку з ви-
конанням ним професійних обов’язків або 
перешкоджання його службовій діяльності 
прирівнюється до відповідальності за ско-
єння таких же дій проти працівника пра-
воохоронного органу» [20]. З викладеного 
випливає, що особа може бути притягнута 
до кримінальної відповідальності, за умови 
вчинення щодо журналіста кримінальних 
діянь передбачених ст.ст. 342, 347, 348, 349 
, а також ч. 2 ст. 353 Кримінального кодек-
су України [21]. В межах інституту юридич-
ної відповідальності в сфері громадського 
контролю, зокрема такого, що здійснюєть-
ся журналістами за роботою Національної 
поліції України, містяться приписи, які 
гарантують належну реалізацію приписів 
Закону України «Про державну підтримку 
засобів масової інформації та соціальний 
захист журналістів». Зокрема, загальною 
підставою для притягнення до юридичної 
відповідальності є втручання посадової 
особи органу державною влади в професій-
ну діяльність журналіста чи ЗМІ, внаслідок 
чого вказана особа може бути притягнута 
до кримінальної. адміністративної, цивіль-
ної, дисциплінарної відповідальності. 
Більше того, журналісти не можуть бути 

затримані чи заарештовані у зв’язку з ви-
конанням ними власної професійної діяль-
ності, як не може бути вилучено майно, що 
перебуває у їх власності або в праві користу-
вання. Не менш важливої правовою гаран-
тією діяльності журналістів є їх звільнення 
«від відповідальності за поширення інфор-
мації, що не відповідає дійсності, якщо суд 
встановить, що журналіст діяв добросовіс-
но та здійснював її перевірку» [20].
На увагу заслуговує той факт, що гаран-

тії реалізації громадського контролю за ді-
яльністю Національної поліції переважно 
мають форму обов’язків, передбачених За-
коном України «Про Національну поліцію», 
які покладають на органи поліції в сфері 
взаємодії з громадськістю. До таких можна 
віднести: підготовку та оприлюднення ке-
рівниками територіальних органів поліції 

щорічних звітів про роботу поліції (ч.ч. 1, 
2 ст. 86); регулярне оприлюднення статис-
тичних і аналітичних даних про діяльність 
поліції та вжитих заходів, спрямованих 
на виконання поставлених завдань (ч.ч. 3 
ст. 86); взаємодія з громадськістю шляхом 
«підготовки та виконання спільних про-
ектів, програм та заходів для задоволення 
потреб населення та покращення ефектив-
ності виконання поліцією покладених на 
неї завдань» [1] (ч. 1 ст. 89); «надання під-
тримки програмам правового виховання, 
пропагування правових знань в освітніх за-
кладах, засобах масової інформації та у ви-
давничій діяльності» [1] (ч. 3 ст. 89). Окрім 
того у ст. 90 вказаного закону закріплена 
можливість залучення громадськості до 
розгляду скарг на дії чи бездіяльність полі-
цейських як форма контрольної діяльності.
Як було вказано вище правові гарантії 

здійснення громадського контролю взага-
лі, а також за діяльністю поліції зокрема, 
забезпечуються за допомогою інституту 
юридичної відповідальності, тобто притяг-
нення особи, котра порушує гарантовані 
законом права громадян в сфері здійснення 
громадського контролю, до адміністратив-
ної, цивільної та кримінальної відповідаль-
ності. Конкретні приклади адміністратив-
ної відповідальності було розглянуто вище, 
цивільна відповідальність буде мати місце 
за умови нанесення особи матеріальної та 
моральної шкоди. В свою чергу нормами 
кримінальної відповідальності охоплена 
найбільш широкий перелік неправомірних 
дій, котрі можуть здійснюватись об’єктом 
контролю, тобто працівниками органів 
поліції та третіми особами, та порушити 
права громадян в окресленій сфері, напри-
клад ст.ст. 364, 366 Кримінального кодексу 
України [21].

Висновки
Підсумовуючи проведений вище аналіз 

правових гарантій реалізації громадського 
контролю за діяльністю Національної по-
ліції, зауважимо, що незважаючи на їх по-
дібний зміст, кожна з них має власну спе-
цифіку як нормативного закріплення, так і 
їх втілення, котра залежить від суб’єкта, до 
сфери діяльності якого належить та чи інша 
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гарантія. Одночасно їх спільна сутність, до-
зволяє провести класифікацію таких гаран-
тій з метою висвітлення їх загального зміс-
ту. Як наслідок, пропонуємо виокремити 
наступні види правових гарантій реалізації 
громадського контролю за діяльністю На-
ціональної поліції:
а) декларативні, під якими необхідно 

розуміти неконкретизовані правові гаран-
тії загального змісту: закріплені в Основно-
му законі держави основні права та свобо-
ди громадян;
б) забезпечувальні – гарантії, що закрі-

плюють права на здійснення конкретних 
заходів і діяльності суб’єктів контролю (на-
приклад, право кожної особи на доступ до 
публічної інформації (ст. 10 Закону Украї-
ни «Про публічну інформацію»), покладен-
ня на органи поліції обов’язку щодо орга-
нізації та втілення спільних проектів з гро-
мадськістю (ч. 1 ст. 89 Закону України «Про 
Національну поліцію»));
в) матеріально-технічні – передбачають 

забезпечення матеріальних і технічних 
умов для ефективної реалізації громадсько-
го контролю за роботою органів поліції зо-
крема шляхом встановлення безоплатної 
процедури розгляду та вирішення звер-
нень громадян, недопущення монополіза-
ції ЗМІ, надання податкових або митних 
пільг засобам масової інформації тощо;
г) деліктні – стосуються одної з ключо-

вих правових гарантій реалізації громад-
ського контролю за діяльністю Національ-
ної поліції – інституту юридичної відпо-
відальності. Мова йде про ті нормативні 
приписи, що встановлюють юридичну, 
зокрема адміністративну відповідальність 
за порушення прав суб’єктів контрольної 
діяльності. Також до цього виду право-
вих гарантій можна віднести права таких 
суб’єктів щодо оскарження дій або безді-
яльності інших осіб, котрі беруть участь у 
правовідносинах, що виникають з приводу 
вказаного виду діяльності.
Наведений вище перелік видів пра-

вових гарантій реалізації громадського 
контролю за діяльністю Національної полі-
ції не претендує на вичерпність, але в той 
же час об’єктивно відображає зміст кожної 
з груп гарантій. У той же ч ас, поряд з пра-

вовими гарантіями існують й інші – орга-
нізаційні, які доцільно дослідити надалі в 
розрі зі реалізації громадського контролю 
за діяльністю Національної  поліції.
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Viktor Vasylenko
LEGAL SAFEGUARDS OF 

IMPLEMENTING PUBLIC CONTROL 
OVER THE ACTIVITIES OF THE 

NATIONAL POLICE: CONTENT AND 
TYPES

The article is focused on the systematic 
analysis of legal safeguards for implementing 
public control over the activities of the Na-
tional Police. The author has provided charac-
teristics of the categories of “guarantees” and 
“legal guarantees”. The author has studied 
provisions of the main regulatory acts, which 
outline the list and reveal the content of the 
basic guarantees for implementing public con-
trol over the police activities. 

As a result, the author has concluded that 
each of legal safeguards has its own specifi cs 
of both regulatory consolidation and their 
implementation, despite the similar content 
of legal safeguards for the implementation of 
public control over police activities. In turn, 
their common essence allowed us to carry out 
the classifi cation of such safeguards in order 
to highlight their general content. In particu-
lar, the author has offered to distinguish four 
types of legal safeguards for the implementa-
tion of public control over the activities of the 
National Police: 1) declarative; 2) securing; 3) 
logistical; 4) tortious.

Key words: public control, legal safe-
guards, legal guarantees, public, mass media, 
a journalist, legal liability.
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«ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍ² ÏÎÑËÓÃÈ»

Стаття присвячена дослідженню змісту 
та сутності поняття «адміністративна по-
слуга» та визначення характерних особливос-
тей, що їх відрізняють від інших категорій, зо-
крема таких як: «публічні послуги», «державні 
послуги», «муніципальні послуги», «управлін-
ські послуги», «адміністративні послуги», 
«громадські послуги» та «платні послуги». 
Проаналізовано підходи українських вчених до 
трактування категорії «адміністративні по-
слуги» та розмежування її з іншими суміжни-
ми поняттями.
Зазначено, що адміністративні послуги – 

це дія органу чи його апарату із забезпечення 
інтересів і свобод фізичних та юридичних осіб 
у контексті законодавчо визначених порядків 
реалізації своїх повноважень, що конкретизо-
вані нормативно-правовими актами, зареє-
строваними в законодавчо визначеному по-
рядку.
Для повного розуміння та науково обґрун-

тованого визначення поняття «адміністра-
тивні послуги» визначено основні ознаки, при-
таманні цим послугам.
Ключові слова:послуги, адміністративні 

послуги, публічні послуги, державні послуги, 
муніципальні послуги, управлінські послуги, 
громадські послуги, платні послуги.

 ÌÀÐÈÍßÊ Íàòàë³ÿ Ìèõàéë³âíà - çäîáóâà÷ êàôåäðè àäì³í³ñòðàòèâíîãî 
ïðàâà òà ïðîöåñó, ô³íàíñîâîãî òà ³íôîðìàö³éíîãî ïðàâà ÏÂÍÇ «Ëüâ³âñüêèé 
óí³âåðñèòåò á³çíåñó òà ïðàâà»

ÓÄÊ 342:92.54

Постановка проблеми
У процесі європейської інтеграції і вико-

нання Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом і його державами, од-
нією з найактуальніших проблем українсько-
го суспільства є правове регулювання про-

цедурних відносин органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування з фізичними і 
юридичними особами. Одна зі складових цих 
правовідносин, зокрема, надання адміністра-
тивних послуг, досі залишається малодослі-
дженим та дискусійним в юридичній науці. 
Передусім слід звернути увагу на те, що 

під час формування вітчизняної теорії пу-
блічних послуг все ще не розроблений за-
гальноприйнятий понятійно-категоріальний 
апарат, який надалі б використовувався і у 
фаховій літературі, і у правотворчій та право-
застосовній практиці.

Стан дослідження проблеми
Адміністративні послуги як новий інсти-

тут адміністративного права був предметом 
розгляду таких вчених як В. Авер’янов, О. Ан-
дрійко, К. Афанасьєв, В. Гаращук, Н. Гнидюк, 
І. Голосніченко, Я. Гонцяж, Д. Дубов, В. Єв-
докименко, Р. Калюжний, В. Кампо, Т. Коло-
моєць, І. Коліушко, Р. Куйбіда, Н. Нижник, 
Н. Хлібороб, А. Школик, Х. Ярмакі та інших.

Метою статті є науково-теоретичне ви-
значення основних ознак адміністративних 
послуг, узагальнення поняття «адміністра-
тивні послуги» та його співвідношення із су-
міжними поняттями. 

Виклад основного матеріалу
Як відомо, сфера послуг, що надаються 

органами державної влади та органами місце-
вого самоврядування, є надзвичайно широ-
кою. Для визначення «послуг з боку органів 
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виконавчої влади, що є необхідною умовою 
реалізації прав і свобод громадян (реєстрація, 
ліцензування, сертифікація та ін.)» [1], у чин-
ному законодавстві вживаються як синоніми 
різні терміни: «публічні послуги», «державні 
послуги», «муніципальні послуги», «управ-
лінські послуги», «адміністративні послуги», 
«громадські послуги» та «платні послуги». 
Так, наприклад, у Концепції адміністра-

тивної реформи в Україні (далі – Концепція) 
вживаються терміни «публічні послуги» та 
«управлінські послуги», причому вони вико-
ристовуються поряд і значної межі між ними 
не проводиться. Щодо цього чітко та справед-
ливо зазначають вчені: 

«…якщо ми не знаємо, що таке адміні-
стративна послуга, як вона відрізняється 
взагалі від державної послуги, від соціальної 
послуги, від інших послуг, то ми потрапля-
ємо в дуже небезпечну ситуацію» [2, с. 63]. 
Враховуючи таку неоднозначність, доцільно 
розглянути питання співвідношення цих ка-
тегорій. 
Для відокремлення поняття «публічні по-

слуги» від суміжних, О. Григораш виділяє де-
кілька підходів до визначення цього поняття: 

1) поняття «публічна послуга» викорис-
товується для характеристики управлінської 
діяльності органів публічної влади (а також 
державних і місцевих службовців), пов’язаної 
з їх роботою із громадянами, підприємства-
ми, установами, організаціями; 

2) за допомогою публічних послуг визна-
чаються дії публічних суб’єктів з організа-
ції обслуговування населення, підприємств, 
установ, організацій, надання їм життєво 
необхідних благ. Ця управлінська діяльність 
має дещо інший характер, аніж у попере-
дньому випадку: йдеться про організацію ді-
яльності тих господарюючих суб’єктів, які за-
ймаються наданням послуг населенню; 

3) публічні послуги, що надаються насе-
ленню у режимі цивільно-правового регу-
лювання, але мають масовий характер, від-
повідальність за організацію яких несе орган 
публічної влади [3, с. 74].
Варто зазначити, що публічні послуги в 

першому й другому випадках врегульовані 
переважно нормами публічного права, третій 
вид послуг надається громадянам у режимі 
цивільно-правових відносин, а це є принци-

пово іншим видом організаційної діяльності 
публічних суб’єктів. 
Натомість Л. Міцкевич пропонує по-

няття «публічні послуги» розуміти як: 1) ді-
яльність державного апарату, що служить 
платникам податків; 2) послуги, що характе-
ризують лише ту сферу діяльності держави, 
в якій організовується життєзабезпечення 
населення(містобудування, транспортне спо-
лучення, каналізація, водопостачання, освіта, 
охорона здоров’я тощо); 3) послуги, що уосо-
блюють позитивне державне управління. У 
цьому випадку будуть важливі наслідки, на 
досягнення яких спрямований адресат на-
дання послуги – суб’єкт, що отримує поліп-
шення власного становища після споживан-
ня очікуваної послуги, а не той, хто звертаєть-
ся за послугою; 4) функції державних органів. 
Суб’єктом надання цих послуг є лише органи 
виконавчої влади, органи місцевого самовря-
дування, державні та муніципальні установи; 
5) спосіб обслуговування громадян (мається 
на увазі безпосередня взаємодія з громадяна-
ми при їх зверненні та прийомі) [4, с. 32]. 
Група вчених-адімінстративістів (І. Колі-

ушко, В. Тимощук, Б. Савченко, В. Сорока, 
О. Григораш) вважають, що публічними є всі 
послуги, які надаються публічним сектором, 
за рахунок публічних коштів та за надання 
яких відповідальність несе публічна влада 
[5, с. 117]. Вони повинні виступати загаль-
ним поняттям та розрізняються за ознакою 
суб’єктності на: 

– державні послуги – це послуги, що на-
даються органами державної влади та дер-
жавними підприємствами, установами та 
організаціями. До державних послуг також 
належать послуги, які надаються недержав-
ними організаціями в порядку виконання 
делегованих повноважень. У цьому випадку 
на перше місце для визначення природи по-
слуги ставиться не безпосередній суб’єкт її 
надання, а суб’єкт, який несе відповідальність 
за надання цієї послуги, та джерело фінансу-
вання надання цього виду послуг, тобто вид 
бюджету; 

– управлінські послуги – зміст функціо-
нальної діяльності державного органу стосов-
но вироблення і реалізації державної політи-
ки з регулювання певного сектору економіки 
чи соціального життя; 
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– муніципальні послуги – послуги, що на-
даються органами місцевого самоврядуван-
ня, комунальними підприємствами, установа-
ми та організаціями [5, с. 118]. І хоча термін 
«муніципальні» не вживається у вітчизняному 
законодавстві (в Конституції України та За-
коні України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» для характеристики діяльності само-
врядних інституцій використовується термін 
«комунальні»), він є більш вдалим, оскільки 
охоплює не лише сферу «комунальних по-
слуг», що асоціюються з послугами водо- та 
теплозабезпечення, але й стосується таких 
аспектів діяльності органів місцевого само-
врядування, як розгляд звернень громадян, 
управління об’єктами комунальної власності 
та інфраструктури тощо. 

– соціальні послуги – комплекс право-
вих, економічних, психологічних, освітніх, 
медичних, реабілітаційних та інших заходів, 
спрямованих на окремі соціальні групи чи 
індивідів, які перебувають у складних життє-
вих ситуаціях та потребують сторонньої до-
помоги з метою поліпшення або відтворення 
їх життєдіяльності, соціальної адаптації та по-
вернення до повноцінного життя; 

– адміністративні послуги – дія органу чи 
його апарату із забезпечення інтересів і сво-
бод фізичних та юридичних осіб у контексті 
законодавчо визначених порядків реалізації 
своїх повноважень, що конкретизовані нор-
мативно-правовими актами, зареєстровани-
ми в законодавчо визначеному порядку. 
Повертаючись до предмета дослідження 

проблеми, визначення поняття адміністра-
тивної послуги, доцільно звернути увагу на 
підхід І. Котюка, який за результатами уза-
гальнення наукової думки щодо визначення 
адміністративної послуги вирізняє декілька 
підходів: 1) як характеристика діяльності ор-
ганів державної влади щодо громадян, під-
приємств, організацій; 2) як діяльність орга-
нів державної влади щодо обслуговування 
населення, підприємств, організацій; 3) як 
послуги, що регулюються цивільним пра-
вом, а відповідальність за належну організа-
цію несе орган виконавчої влади. Дослідник 
також обґрунтовує необхідність уведення 
«інтегрального» поняття «публічні послуги», 
що надаються державними структурами, ор-
ганами місцевого самоврядування або інши-

ми суб’єктами на рахунок публічних коштів. 
При цьому адміністративні послуги розгля-
даються як різновид публічних послуг, поряд 
із державними, муніципальними (комуналь-
ними) та управлінськими. Зміст адміністра-
тивних послуг запропоновано розглядати в 
контексті Концепції розвитку системи надан-
ня адміністративних послуг та обмежитись 
у визначенні суб’єктного складу органами 
виконавчої влади. Так, І. Котюк формулює 
поняття адміністративної послуги як катего-
рію адміністративного права, що породжує 
адміністративні правовідносини в реалізації 
суб’єктивних прав фізичної або юридичної 
особи(за їхньою заявою) у процесі публічно-
владної діяльності адміністративного орга-
ну для отримання певного результату [6, с. 
106–107]. Однак, зміст сформульованого ви-
значення не дозволяє вказати на те, що певна 
діяльність є адміністративною послугою. 
З огляду на викладене вище, зосеред-

имось на понятті «адміністративні послуги», 
вживання якого, на нашу думку, є більш до-
цільним і коректним. Це зумовлено тим, що 
при використанні цього терміна вказують на 
суб’єкта, який надає такі послуги, – на адмі-
ністрацію (адміністративні органи) та влад-
но-публічну (адміністративну) природу діяль-
ності щодо надання цих послуг. 
На думку К. Афанасьєва, адміністратив-

ними послугами є публічні(тобто державні 
та муніципальні) послуги, що надаються ор-
ганами виконавчої влади, виконавчими ор-
ганами місцевого самоврядування й іншими 
уповноваженими суб’єктами, і надання яких 
пов’язане з реалізацією владних повнова-
жень [7, с. 28]. 
Своєю чергою, Е. Демський пропонує 

таке визначення: адміністративна послуга – 
це визначена на законодавчому рівні діяль-
ність органів(посадових осіб) владних повно-
важень щодо створення умов для реалізації 
і захисту прав і законних інтересів або вико-
нання обов’язків фізичними чи юридичними 
особами за їх зверненням з метою отримання 
визначеного законом корисного ефекту [8, с. 
84]. 
У Законі України «Про адміністративні 

послуги» [9] (далі – Закон) адміністративні 
послуги визначено як результат здійснення 
владних повноважень суб’єктом надання ад-
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міністративних послуг за заявою фізичної або 
юридичної особи, спрямований на набуття, 
зміну чи припинення прав та/або обов’язків 
такої особи відповідно до закону. 
У Концепції розвитку системи надання 

адміністративних послуг органами виконав-
чої влади [10] зазначено, що адміністративна 
послуга – це результат здійснення владних 
повноважень уповноваженим суб’єктом, що 
відповідно до закону забезпечує юридичне 
оформлення умов реалізації фізичними та 
юридичними особами прав, свобод і закон-
них інтересів за їх заявою (видача дозволів 
(ліцензій), сертифікатів, посвідчень, про-
ведення реєстрації тощо). Уповноваженим 
суб’єктом у таких правовідносинах є орган 
виконавчої влади, орган місцевого самовря-
дування, державне підприємство, установа, 
організація, що на виконання закону надає 
адміністративну послугу. 
Такі концептуальні положення знаходять 

своє продовження також у низці нормативно-
правових актів, що регулюють відносини між 
органами публічної влади та суб’єктами звер-
нення до них з різного роду заявами. Так, 
у Законі України «Про доступ до публічної 
інформації» встановлено порядок надання 
інформаційних послуг і визначено, що роз-
порядником інформації є суб’єкти владних 
повноважень: органи державної влади, інші 
державні органи, органи місцевого самовря-
дування, інші суб’єкти, що здійснюють владні 
управлінські функції відповідно до законо-
давства та рішення яких є обов’язковими для 
виконання [11]. Цей самий Закон урегульо-
вує відносини між розпорядником інформації 
та суб’єктом звернення до нього, яким може 
бути і фізична, і юридична особа, на запит 
якої розпорядник інформації зобов’язаний 
визначати спеціальні місця для роботи запи-
тувачів з документами чи їх копіями, а також 
надавати право запитувачам робити виписки 
з них, фотографувати, копіювати, сканува-
ти їх, записувати на будь-які носії інформа-
ції тощо. Подібні норми містяться і в інших 
нормативно-правових актах, що свідчить про 
розвиток та удосконалення системи адміні-
стративно-правових відносин між органами 
публічної влади та підвладними суб’єктами. 
Для повного розуміння та науково об-

ґрунтованого визначення поняття «адміні-

стративні послуги» вважаємо за доцільне ви-
значити основні ознаки, притаманні цим по-
слугам: 

1) адміністративна послуга надається за 
заявою(зверненням) фізичної або юридичної 
особи; 

2) надання адміністративних послуг 
пов’язано із забезпеченням умов для реаліза-
ції суб’єктивних прав конкретної особи; 

3) адміністративні послуги надаються ад-
міністративними органами і обов’язково че-
рез реалізацію владних повноважень. Тобто 
отримати конкретну адміністративну послу-
гу можна лише у відповідному (як правило, 
тільки одному) адміністративному органі. 
Органом також буде вважатися будь-який 
суб’єкт(у т.ч. установа, організація, підприєм-
ство незалежно від форми власності), який на 
виконання закону чи в порядку делегування 
здійснює функції державного управління або 
місцевого самоврядування; 

4) для отримання адміністративних по-
слуг фізичним та юридичним особам необ-
хідно виконати певні вимоги, визначені 
законом(тобто має бути дотриманий встанов-
лений порядок одержання відповідної послу-
ги); 

5) право на отримання особою конкрет-
ної адміністративної послуги та відповідне 
повноваження адміністративного органу має 
бути безпосередньо передбачено чинним за-
конодавством; 

6) результатом адміністративної послуги 
в процедурному значенні є адміністративний 
акт, що має індивідуальний характер(дозвіл, 
ліцензія, сертифікат та ін. рішення або дія ад-
міністративного органу, яким задовольняєть-
ся заява особи) та має конкретного адресата 
– одержувача адміністративної послуги, тобто 
особу, яка звернулася за цією послугою. 
В. Тимощук зазначає, що поряд з 

обов’язковими ознаками адміністративних 
послуг існує і другорядна ознака, проте не 
менш назріла – типовість або ординарність. 
Ця ознака особливо актуальна для адміні-
стративних послуг, які можуть надаватися че-
рез «універсами послуг», де спілкування між 
адміністративним органом і особою фактично 
є «документальним» і, як правило, не вимагає 
особистого контакту з особою [5, с. 84]. 
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SUMMARY 
The article is devoted to the study of the content 

and essence of the concept of «administrative 
service» and the defi nition of characteristics 
that distinguish them from other categories, in 
particular such as: «public services», «municipal 
services», «management services», «administrative 
services» and «paid services». The approaches 
of Ukrainian scientists to the interpretation 
of the category «administrative services» and 
its distinction with other related concepts are 
analyzed.

It is noted that administrative services are the 
action of a body or its staff to ensure the interests 
and freedoms of individuals and legal entities 
in the context of legally defi ned procedures for 
exercising their powers, specifi ed by regulations 
registered in the legally defi ned manner.

For a full understanding and scientifi cally 
sound defi nition of the concept of «administrative 
services», the main features inherent in these 
services are identifi ed.

Key words: services, administrative services, 
public services, municipal services, management 
services, paid services.

Висновки
Підсумовуючи викладене вище, можемо 

зробити висновок про те, що поняття адміні-
стративної послуги з їх ознаками та підхода-
ми до розуміння – надзвичайно складні та ба-
гатогранні категорії. Дослідження проблема-
тики адміністративних послуг має бути спря-
моване на вироблення єдиного теоретичного 
поняття, яке б вдало підтверджувалось прак-
тичною діяльністю державних виконавчих 
органів з реалізації владних повноважень, 
здійснюваних ними за вимогою підвладного 
суб’єкта. Саме тому, враховуючи наукові та 
законодавчі підходи визначення адміністра-
тивних послуг, можна стверджувати, що під 
поняттям «адміністративні послуги» варто 
розуміти публічні послуги, що надаються ор-
ганами виконавчої влади, виконавчими орга-
нами місцевого самоврядування та іншими 
уповноваженими суб’єктами, і надання яких 
пов’язане з реалізацією владних повнова-
жень щодо ухвалення згідно з нормативно-
правовими актами на звернення юридичної 
або фізичної особи адміністративного акта, 
спрямованого на реалізацію та захист її прав 
і законних інтересів та/або на виконання осо-
бою визначених законом обов’язків отриман-
ня дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчен-
ня та інших документів, реєстрації тощо.
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ÏÎË²ÒÈÊÀ ÄÅÐÆÀÂÈ

В статье рассматривается проблема по-
нимания термина «коррупционные риски», 
который стал активно использоваться в нор-
мативных и методических актах, а также в 
научной литературе. Отсутствие единообраз-
ного подхода к пониманию этого срока сдержи-
вает эффективность мер антикоррупцион-
ной политики государства. Автор отмечает, 
что в системе противодействия коррупции 
основополагающим является выявление и ми-
нимизация коррупционных рисков, условий и 
причин, которые сопровождают их возникно-
вения. Оценка коррупционных рисков, уров-
ня их распространенности в различных сфе-
рах общественных отношений, установление 
причин и условий, мотивов воспроизведения 
коррупционных отношений является непре-
менной составляющей антикоррупционной 
политики государства.
Ключевые слова: коррупция, коррупци-

онные риски, управление коррупционными 
рисками, антикоррупционная политика госу-
дарства. 
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сто вражають. Корупція є тим явищем, яке 
здатне розвиватися як в старих, так і в но-
вих демократичних державах, деформуючи 
конкуренцію, сповільнюючи темпи еконо-
мічного зростання, підриваючи довіру сус-
пільства до політичної системи та держав-
них установ. Вона здатна просто знівелюва-
ти ті демократичні здобутки, яких вдалося 
досягнути державі за роки незалежності. 
Актуальність дослідження проблеми ко-

рупції в Україні обумовлена прагненням 
нашої держави зайняти гідне місце серед 
цивілізованих держав світової спільноти. 
Досягти цього можна лише за умови забез-
печення належного порядку в системі дер-
жавного управління, мінімізації проявів 
«тіньової економіки», дієвості державних 
і громадських інститутів, що відповідають 
принципам правової держави, розробки та 
впровадження ефективних засобів протидії 
корупції. 
Водночас, корупція є суспільною про-

блемою, що на міжнародному рівні визна-
на актуальною не лише для окремо взятих 
країн, а й для світової спільноти в цілому. 
Необхідність «скоординованої політики 
протидії корупції, яка сприяє участі сус-
пільства і відображає принципи правопо-
рядку, належного управління державними 
справами й державним майном, чесності і 
непідкупності, прозорості та відповідаль-
ності» визнана міжнародним правом і за-
кріплена в Конвенції ООН проти коруп-
ції [1]. Зокрема, у Конвенції Організації 
Об’єднаних Націй проти корупції наголо-

Постановка проблеми
На своєму шляху до утвердження засад 

демократичного суспільства та інтеграції 
в світове співтовариство Україна зіткнула-
ся з багатьма проблемами, однією з яких є 
корупція, сучасні масштаби, різноманіття 
і висока організованість її форм (підкуп, 
лобізм, повальне хабарництво, олігополія, 
політична і транснаціональна корупція, 
завуальовані розкрадання і зловживання, 
що здійснюються чиновниками і т.п.) про-
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шено, що корупція вже не є локальною 
проблемою окремої держави, а перетво-
рилася на транснаціональне явище, що зу-
мовлює необхідність міжнародного співро-
бітництва в сфері запобігання корупції та 
контролю за нею. 
Успішність політики протидії корупції 

залежить від трьох наступних факторів:
 справжня прихильність і підтримка 

з боку ключових зацікавлених сторін (по-
літична воля);

 рішення відповідних проблем кон-
кретними діями (зміст);

 ефективна розробка і реалізація по-
літики протидії (формальне управління).
Мета антикорупційної політики полягає 

в постійній та всебічній протидії корупції, 
в боротьбі за правову та ефективну держа-
ву, за ті інститути, які покликані служити 
суспільству, з найбільш повним забезпечен-
ням прав і свобод людини і громадянина, зі 
зміцненням дисципліни, законності і пра-
вопорядку, з формуванням високого рів-
ня правової культури суспільства і особис-
тості. Все вищезазначене істотно впливає 
на стан правового життя нашої держави 
і суспільства, на впевненість громадян у 
завтрашньому дні; на гарантованості їх 
прав і свобод, на можливості планувати 
свою життєдіяльність на перспективу, на 
узгодженість і передбачуваність дій влади.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Науко вий доробок із проблем корупції 
значний і включає наукові дослідження ві-
домих українських та зарубіжних вчених, 
праці яких присвячені розгляду перш за 
все сутності корупції, визначенню факто-
рів і причин її виникнення, характерис-
тиці основних напрямів антикорупційної 
політики держави. Варто відмітити, що Т. 
Ковальова, А. Михненко, Н. Підбережник, 
В. Побережний, В. Решота, С. Серьогін, 
А.Тіньков у своїх працях зосереджують ува-
гу на причинах корупції в державних орга-
нах. Інші науковці, зокрема Ю.Дмитрієв та 
І. Грищова узагальнюють систему класифі-
кації корупційних ризиків у сфері держав-
ного управління та прагнуть уніфікувати 
основні елементи та принципи управління 

корупційними ризиками, запровадити за-
рубіжну методологію їх оцінювання у сис-
темі безпеки бізнесу. Заслуговують на увагу 
дослідження К. Заїки, яка звертає увагу на 
проблему корупційних ризиків та акцен-
тує увагу на відсутності єдиного механіз-
му управління корупційними ризиками в 
Україні та на формальності процедури їх 
виявлення та оцінки [2, с. 35]. Окрім того, 
відсут ня єдина методика оцінки корупцій-
них ризиків. Законодавець приймає зако-
ни про запобігання коруп ції, але ненапра-
цьована практика розрахунку корупційних 
ризиків і механізмів їх мінімізації. 

Метою даної статті є дослідження на-
укових підходів до поняття корупційного 
ризику, визначення основних шляхів щодо 
мінімізації корупційних ризиків та здій-
снення державою ефективної антикоруп-
ційної політики. 

Виклад основного матеріалу
Антикорупційна політика має комп-

лексний характер, і поєднує у цілісну сис-
тему правові, економічні, освітні, виховні, 
організаційні та інші заходи, спрямовані 
на створення системи запобігання і про-
тидії корупції та усунення причин її ви-
никнення. Правовою основою протидії 
корупції є Конституція України, Закони 
України «Про запобігання корупції», «Про 
Національне антикорупційне бюро Украї-
ни», «Про засади антикорупційної політи-
ки в Україні (Антикорупційна стратегія) на 
2014-2017 роки», «Про очищення влади», 
а також Укази Президента України: «Про 
Національну раду з питань антикорупцій-
ної політики», «Про утворення Національ-
ного антикорупційного бюро України», 
«Стратегія Національної безпеки Украї-
ни», Конвенція Організації Об’єднаних 
Націй проти корупції, Кримінальна кон-
венція про боротьбу з корупцією, Додат-
ковий протокол до Кримінальної конвенції 
про боротьбу з корупцією, Стамбульський 
план дій боротьби з корупцією Організації 
економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) та інші акти.
Державна антикорупційна політика є 

особливим видом діяльності органів дер-
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жавної влади, громадського самоврядуван-
ня та громадян з регулювання відносин у 
сфері протидії корупції. Мета державної ан-
тикорупційної політики полягає у знижен-
ні рівня корупції за допомогою реалізації 
інтересів особистості, суспільства і держави 
на основі дотримання прав і свобод люди-
ни і громадянина у вигляді попередження 
корупційних правопорушень, забезпечен-
ня відповідальності за корупційні прояви у 
всіх випадках, передбачених нормативно-
правовими актами, моніторингу корупцій-
них чинників та ефективності реалізованих 
заходів антикорупційної політики, форму-
вання антикорупційної громадської думки, 
забезпечення прав громадян на доступ до 
інформації про факти корупції, створення 
механізму проти підкупу громадян під час 
проведення референдумів і виборів в ор-
гани державної влади і місцевого самовря-
дування, формування умов для заміщення 
посад державної і муніципальної служб осо-
бами з високими моральними засадами [3]. 
Саме тому, одним із пріоритетних на-

прямів діяльності держави у сфері запо-
бігання корупції є своєчасне виявлення 
корупційних ризиків, які виникають у ді-
яльності державних службовців, а також 
усунення умов та причин цих ризиків. 
Найбільш часто термін «корупційні ри-

зики» вживається, коли мова йде про засто-
сування заходів протидії наслідкам коруп-
ції на державній та муніципальній службі, 
а також в процесі нормотворчості при про-
веденні антикорупційної експертизи нор-
мативних актів та проектів нормативних 
актів. 
Законом України «Про запобігання ко-

рупції» від 14 жовтня 2014 року №1700-VII 
до наукового обігу запроваджено поняття 
«корупційні ризики». Зокрема, у п. 2 статті 
61 Закону визначено, що керівник, засно-
вники (учасники) юридичної особи забез-
печують регулярну оцінку корупційних ри-
зиків у її діяльності і здійснюють відповідні 
антикорупційні заходи, а антикорупційні 
програми мають містити оцінку корупцій-
них ризиків у діяльності органу, установи, 
організації, причини, що їх породжують та 
умови, що їм сприяють [4]. Однак у самому 
тексті Закону не розкривається поняття ко-

рупційного ризику. Тому варто звернутися 
до теоретичних напрацювань сучасних на-
уковців.
Варто відмітити, що деякі дослідники 

ототожнюють корупцію як явище і коруп-
ційні ризики, говорячи про Індекс сприй-
няття корупції, який складає організація 
«Transparency International», як про меха-
нізм оцінки корупційних ризиків. Інші, 
очевидно, розглядають цей термін як оцін-
ку ймовірності виникнення корупції, згаду-
ючи про «зниження корупційних ризиків». 
Для частини авторів «корупційні ризики» 
– це просто синонім проблеми корупції або 
загрози, яку вона представляє собою для 
нормального функціонування суспільства і 
держави [5]. У ряді робіт корупційні ризики 
розглядаються як «умови для корупційних 
проявів», «можливість здійснювати коруп-
ційні дії» або «обставини, фактори і явища, 
що виникають в процесі функціонування 
органів державної влади, здійснення служ-
бової діяльності державних службовців, що 
створюють ситуацію можливого здійснення 
корупційного правопорушення» [6, c. 40]. 
Отже, підкреслимо ще раз, що єдиного 

розуміння терміну «корупційні ризики» в 
науковому співтоваристві поки що не скла-
лося. При цьому його застосування в нор-
мативних та методичних актах, які вста-
новлюють обов’язки в сфері протидії ко-
рупції та роз’яснюють їх зміст, переводить 
цю проблему в практичну площину. 
К. Бугайчук розглядає корупційний ри-

зик в якості відповідного факту (дія, стан), 
який створює умови для вчинення коруп-
ційних правопорушень особами, уповнова-
женими на виконання функцій держави та 
місцевого самоврядування [7, с. 39]. 
Російський науковець В. Астанін визна-

чає корупційні ризики як ймовірність ви-
никнення корупційної поведінки, яка може 
бути викликана недотриманням обов’язків, 
заборон і обмежень, встановлених для дер-
жавних службовців у зв’язку з проходжен-
ням державної і муніципальної служби [8].
На думку О. Казаченкової, корупцій-

ні ризики варто розглядати як обставини, 
фактори і явища, що виникають в процесі 
функціонування органів державної влади 
і здійснення службової діяльності держав-
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них службовців, що створюють ситуацію 
можливого вчинення корупційного пра-
вопорушення [6, с. 40]. Автор пов’язує ко-
рупційні ризики насамперед зі службовця-
ми державного і муніципального апарату 
управління. 
За твердженням Ю. Дмитрієва, коруп-

ційні ризики є сукупністю правових, орга-
нізаційних та інших факторів і причин, які 
породжують, заохочують (стимулюють) осіб 
до скоєння корупційних правопорушень 
під час виконання ними функцій держави 
або місцевого самоврядування [9]. Одра-
зу автор звертає увагу на специфіку дер-
жавної служби, яка є особливим владним 
інститутом, діяльність якого спрямована 
на здійснення функцій державного управ-
ління щодо підготовки, прийняття та ви-
конання управлінських рішень, за допомо-
гою яких відбувається реалізація держав-
ної політики. Така особливість державної 
служби може породжувати зіткнення іноді 
протилежних інтересів – індивідів, різних 
соціальних груп, суспільства та самої дер-
жави, зумовлювати конфліктні ситуації та 
породжувати корупційні правопорушення. 
Звичайно корупційні ризики у першу чер-
гу пов’язані з такими сферами державного 
управління як надання адміністративних 
послуг та здійснення контрольно-наглядо-
вої функції держави.
У Методології оцінювання корупцій-

них ризиків у діяльності органів влади, яку 
розроблено Національним агентством з 
питань запобігання корупції, корупційний 
ризик визначено як ймовірність того, що 
відбудеться подія корупційного правопо-
рушення чи правопорушення, пов’язаного 
з корупцією, яка негативно вплине на до-
сягнення органом влади визначених цілей 
та завдань [10]. 
На думку авторського колективу на-

вчального посібника «Запобігання та 
протидія корупції», корупційні ризики є 
умовами, що сприяють виникненню, роз-
витку, реалізації та поширенню корупцій-
них практик у службовій та професійній 
діяльності суб’єктів корупційних право-
порушень, які склалися унаслідок застосу-
вання процедур, визначених відповідним 
процесуальним законодавством та іншими 

регулятивними нормами, включаючи під-
законні нормативно-правові акти, відомчі 
накази уповноважених державних органів, 
внутрішні регулятивні документи юридич-
них осіб; унаслідок неналежного виконан-
ня або ігнорування окремих положень про-
цесуального законодавства та регулятив-
них норм за умови відсутності контролю 
або неефективного контролю за діяльністю 
суб’єктів корупційних правопорушень [11, 
с. 214–233]. 
Узагальнюючи підходи, висловлені в 

юридичній літературі, під корупційним ри-
зиком слід розуміти складну систему явищ 
і обставин, які виникають у процесі діяль-
ності суб’єктів публічної адміністрації та 
створюють небезпеку вчинення корупцій-
ного або пов’язаного із корупцією право-
порушення. Це також дозволяє нам досить 
широко визначити корупційні ризики як 
певну узагальнену оцінку ймовірності ви-
никнення корупції та її загрози існуючим 
суспільним відносинам.

Висновки
Проблема безпрецедентного розрос-

тання масштабів корупції на початку XXI 
ст. являє собою серйозну загрозу функціо-
нуванню публічної влади, дієвості принци-
пу верховенства права, утвердженню демо-
кратії і прав людини, ускладнює економіч-
ний розвиток країни. Корупція в сучасній 
Україні носить складний та системний ха-
рактер і впливає практично на усі сторони 
життя суспільства і тим самим перетворю-
ється на проблему, яка загрожує націо-
нальній безпеці держави. 
В системі протидії корупції основопо-

ложним є виявлення і мінімізація коруп-
ційних ризиків, умов і причин, що супро-
воджують їх виникнення. Оцінка корупцій-
них ризиків, рівня їх поширеності в різних 
сферах суспільних відносин, встановлення 
причин і умов, мотивів відтворення коруп-
ційних відносин сприяє виявленню про-
галин у законодавчому регулюванні про-
тидії корупції, проблем, що виникають в 
практиці їх реалізації, а також недоліків в 
організаційному, ресурсному, ідеологічно-
му забезпеченні цієї діяльності і відповідно 
вироблення заходів, адекватних існуючим 
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можливостям і потребам сучасного суспіль-
ства.
Гарантією успішного досягнення мети 

антикорупційної політики служить її за-
безпеченість необхідними правовими засо-
бами, під якими розуміються такі способи 
протидії держави і суспільства неправомір-
ним діям учасників корупційних відносин, 
які здійснюються в рамках встановлених 
правових приписів. До них слід відносити 
вдосконалення національної правової сис-
теми, використання в боротьбі з проявами 
корупції спеціальних правових обмежень, 
юридичної відповідальності і заходів пра-
вового захисту.
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CORRUPTION RISKS AND ANTI-
CORRUPTION POLICY OF THE STATE

The article considers the problem of un-
derstanding the term “corruption risks”, 
which has been actively used in regulations and 
methodological acts, as well as in the scientifi c 
literature. The lack of a uniform approach to 
the understanding of this term hinders the ef-
fectiveness of anti-corruption policy measures 
of the state. The author emphasizes that in the 
anti-corruption system it is fundamental to 
identify and minimize corruption risks, con-
ditions and reasons that accompany their oc-
currence. One of the priority activities of the 
state in the fi eld of corruption prevention is 
the timely detection of corruption risks that 
arise in the activities of civil servants, as well 
as the elimination of the conditions and causes 
of these risks. Assessment of corruption risks, 
the level of their prevalence in various spheres 
of public relations, establishing the causes and 
conditions, motives for the reproduction of 
corruption relations is an essential component 
of anti-corruption policy of the state.
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In the anti-corruption system, it is funda-
mental to identify and minimize corruption 
risks, conditions and reasons that accompany 
their occurrence. Assessment of corruption 
risks, the level of their prevalence in various 
spheres of public relations, establishing the 
causes and conditions, motives for the repro-
duction of corruption relations helps to iden-
tify gaps in the legal regulation of anti-corrup-
tion, problems arising in their implementa-
tion, as well as shortcomings in organizational, 
resource, ideological support this activity and, 
accordingly, the development of measures ad-
equate to the existing capabilities and needs of 
modern society.

The guarantee of successful achieve-
ment of the goal of anti-corruption policy is 
its provision with the necessary legal means, 
which means such ways of counteracting the 
state and society to illegal actions of partici-
pants in corrupt relations, which are carried 
out within the established legal requirements. 
These should include the improvement of the 
national legal system, the use of special legal 
restrictions, legal liability and legal protection 
measures in the fi ght against corruption.

Key words: corruption, corruption risks, 
corruption risk management, anti-corruption 
policy of the state.

SUMMARY 
The article considers the problem of 

understanding the term “corruption risks”, 
which has been actively used in regulations and 
methodological acts, as well as in the scientifi c 
literature. The lack of a uniform approach 
to the understanding of this term hinders the 
effectiveness of anti-corruption policy measures 
of the state. The author emphasizes that in the 
anti-corruption system it is fundamental to 
identify and minimize corruption risks, conditions 
and reasons that accompany their occurrence. 
Assessment of corruption risks, the level of their 
prevalence in various spheres of public relations, 
establishing the causes and conditions, motives 
for the reproduction of corruption relations is an 
essential component of anti-corruption policy of 
the state.

Keywords: corruption, corruption risks, 
corruption risk management, anti-corruption 
policy of the state.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається проблема розу-

міння терміну «корупційні ризики», який 
став активно використовуватися в норма-
тивних і методичних актах, а також в на-
уковій літературі. Відсутність однакового 
підходу до розуміння цього терміну стримує 
ефективність заходів антикорупційної по-
літики держави. Автор наголошує, що в сис-
темі протидії корупції основоположним є ви-
явлення і мінімізація корупційних ризиків, 
умов і причин, що супроводжують їх виник-
нення. Оцінка корупційних ризиків, рівня їх 
поширеності в різних сферах суспільних від-
носин, встановлення причин і умов, мотивів 
відтворення корупційних відносин є неодмін-
ною складовою антикорупційної політики 
держави. 
Ключові слова: корупція, корупційні ризи-

ки, управління корупційними ризиками, ан-
тикорупційна політика держави.
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