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ÊÎÐÓÏÖ²ß ² ÑÓÂÅÐÅÍ²ÒÅÒ: ÄÎÑÂ²Ä 
ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÎ¯ ÏÎË²ÒÈÊÈ ªÂÐÎÑÎÞÇÓ

Останніми роками все більше країн 
світу звертають увагу на питання захисту 
національного суверенітету ЄС, та його дер-
жави-члени не є винятком. На рівні Брюс-
селя, а також на рівні окремих європейських 
країн ведуться активні дискусії щодо стану й 
перспектив окремих аспектів європейської та 
національної безпеки, з якими тісно пов’язані 
питання європейської ідентичності. Питан-
ня антикорупційної політики Європейського 
Союзу як союзу європейських країн складне 
не тільки по суті, але також через надто за-
плутану структуру і складність форм такого 
об’єднання. Сьогодні ми маємо справу з трьо-
ма єдиними рівнями європейських країн: 
Європейським Союзом, Шенгенською зоною 
та Єврозоною. На сьогодні в Європейському 
Союзі не відпрацьовано уніфікований 
механізм політичного та правового регулю-
вання. Це зумовлено насамперед слабкою 
політичною інтеграцією країн Євросоюзу. 
Але основна причина полягає у відсутності 
перманентних домовленостей між країнами-
членами про створення такого механізму. У 
статті міститься тлумачення корупції, 
прийнятне для ЄС; визначено форму корупції 
у трьох рівнях європейських країн; наголо-
шено на політичних та правових аспектах 
антикорупційної діяльності ЄС; ці приклади 
ілюструють ефективність та слабкі сторо-
ни антикорупційної діяльності ЄС у сфері 
корупційної політики. Оскільки Європейський 
Союз не має єдиного антикорупційного зако-
ну, кримінальна відповідальність ні юридич-
них, ні фізичних осіб не передбачена. У зв’язку 

 ÏÀÂËÅÍÊÎ Â³êòîð Ñòåïàíîâè÷ - ïðîâ³äíèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê 
Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè òà ñóäîâèõ 
åêñïåðòèç Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè

https://orcid.org/0000-0002-8860-7696
ÓÄÊ 351

DOI 10.32782/NP.2021.2.1

з цим Європейський Союз використовує 
стандарти кримінальної відповідальності 
за корупційні правопорушення, прийняті в 
документах Європейської Комісії та ООН. 
Ефективність антикорупційної політики 
ЄС висвітлюється у статті як залежна від 
інкорпорації антикорупційних заходів у за-
гальному процесі реформ ЄС. Автор дохо-
дить висновку, що ЄС веде активну боротьбу 
з корупцією, яка приносить відчутні резуль-
тати.
Ключові слова: Єврозона, корупція, 

Європейський Союз, корупційний злочин, 
антикорупційний закон, антикорупційна 
діяльність, Рада Європи.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями
Країни Євросоюзу ревно захищають 

свої суверенні права в таких сферах, як 
управління державними фінансами та бо-
ротьба з корупцією. Країни лише трохи 
відкривають ці сфери для інститутів ЄС, 
коли мова заходить про програми, що фі-
нансуються за участю загального бюджету. 
Євросоюз, у свою чергу, змушений діяти 
без шкоди для принципів невтручання у 
внутрішні справи, шукає шляхи для підви-
щення ефективності бюджетних витрат ЄС 
та недопущення фінансових злочинів. Для 
цього вживаються заходи за чотирма на-
прямами: політико-правова підтримка бо-
ротьби з корупцією, шахрайством, іншими 
фінансовими злочинами; децентралізація 
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процесу прийняття розподільних рішень; 
багаторівневе управління фінансами; жор-
сткі вимоги до країн-кандидатів на вступ 
до Союзу.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, у яких започатковано 
розв’язання цієї проблеми і на які 
спирається автор, виділення не 

вирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується 

означена стаття
Питання правової регламентації захис-

ту національного суверенітету ЄС та його 
держав-членів, його стан та перспективи 
розвитку, теоретико-методологічні основи 
досліджуваної проблеми висвітлено в на-
укових працях вітчизняних і зарубіжних 
авторів, таких як, В. Бебик, О. Голобуць-
кий, В. Горбатенко, Я. Жаліло, О. Зощен-
ко, І. Колідушко, А. Колодюк, А. Кудрячен-
ко, Е. Лемберг, Б. Парахонський, М. Роуз, 
Ф. Фукуяма, С. Чукут, Г. Яворська  та інші. 
Окремі аспекти феномену антикорупцій-
ної політики, механізму її реалізації та роз-
витку досліджували такі відомі науковці, 
як А. Бандурка, М. Бондаренко, М. Бур-
гшталлер, А. Гуров, В. Ісправников, В. Ку-
ликов, В. Ларичев, В. Мандибура, І. Ме-
зенцева, С. Симов’ян, Е. де Сото, П. Спі-
ро, Є. Стрельцова, О. Турчинов, Ф. Фель-
дбругге, В. Фельзенбаум, В. Шохін. 

Формулювання цілей статті                   
(постановка завдання)

Мета дослідження полягає у проведен-
ні комплексного наукового аналізу проце-
су реалізації антикорупційної політики, а 
також розробці практичних рекомендацій 
щодо його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів
Серед викликів світовій спільноті на 

сьогодні особливо проблемним залишаєть-
ся питання боротьби з корупцією. Набува-
ючи нових проявів, корупція проникає в 
усі сфери життя, тим самим завдаючи шко-
ди державі. Згідно з оцінками Світового 
банку, щорічно у світі на корупцію витра-

чається один трильйон доларів, ще більшу 
небезпеку становить тісний зв’язок коруп-
ції та організованої злочинності. Ці явища 
становлять симбіоз, доповнюють один од-
ного, тим самим підвищуючи стійкість їх-
ньої діяльності.
Світова спільнота, стурбована тенден-

ціями розвитку корупції, всіляко намага-
ється протистояти цьому явищу, у зв’язку 
з цим проводяться обговорення, прийма-
ються міжнародні стандарти й механізми 
боротьби з корупцією. Однак, здебільшо-
го боротьба з корупцією здійснюється ло-
кально, на національному рівні, оскільки 
процес інтеграції держав у цьому питанні 
протікає повільно. Крім того, серед при-
йнятих міжнародних документів акти де-
кларативного характеру кількісно пере-
вершують загальнообов’язкові документи. 
Також серйозною перешкодою є проблеми 
з уніфікацією законодавства про відпові-
дальність за корупцію.
Перші кроки на рівні Європейського 

союзу у сфері політико-правової підтримки 
боротьби з корупцією були зроблені ще в 
1990-і рр. Серед них – Конвенція про за-
хист фінансових інтересів Європейського 
співтовариства і два протоколи до неї (1995 
– 1997 рр.); Конвенція про боротьбу проти 
корупції серед функціонерів Європейсько-
го Співтовариства і функціонерів держав 
– членів Європейського Союзу (1997 р.); 
Спільний план дій щодо запобігання ко-
рупції в приватному секторі (1998 р.); рі-
шення Європейської комісії про створення 
Європейського бюро з боротьби з шахрай-
ством (EuropeanAnti-FraudOffi ce) (1999 р.).
Серед недавніх заходів слід згадати 

Рішення Європейської комісії про випуск 
раз на два роки антикорупційних звітів і 
Рішення про створення власної системи 
моніторингу (2011 р.); Перший антико-
рупційний звіт, що містить індивідуальні 
рекомендації для країн-членів (2014 р.) [1]; 
Рішення щодо заснування Європейської 
прокуратури для розслідування справ, 
пов’язаних із фінансовими махінаціями, 
корупцією і неправомірним використан-
ням бюджетних коштів, прийняте 16 дер-
жавами-членами в 2017 р.; Директива Ради 
та Парламенту про кримінальне переслі-
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дування злочинів, які зачіпають фінансові 
інтереси ЄС (директива PIF) (2017 р.) [2]. 
Більшість заходів носить рекомендаційний 
характер, а тому не може кардинально змі-
нити хід боротьби з корупцією. У самих же 
рекомендаціях Євросоюз приділяє увагу 
лише деяким аспектам проблематики; на-
приклад, поза його увагою залишаються 
питання фінансування політичних партій 
та європейських інститутів [3; с. 321]. Де-
централізація – наріжний камінь європей-
ського інтеграційного процесу – означає 
право влади та регіонів розпоряджатися 
ресурсами, переданими їм від структурних 
фондів загального бюджету ЄС [4; с. 191]. Її 
прихильники стверджують, що близькість 
процесу прийняття рішень до громадян 
може спонукати їх брати участь у суспіль-
ному житті і впливати на місцевих поса-
дових осіб [5; с. 288], сприяючи усуненню 
корупції. 
Однак багато досліджень показало 

низьку ефективність децентралізації в бо-
ротьбі з корупцією. Експерти покликають-
ся на сотні випадків фаворитизму, викорис-
тання анонімної власності, хабарництва, 
шахрайства, розтрат, задокументованих 
антикорупційними неурядовими органі-
заціями та журналістськими розслідуван-
нями. Нагадаємо, що кошти структурних 
фондів (Європейського фонду регіональ-
ного розвитку, Європейського соціального 
фонду) орієнтовані на 34% громадян ЄС і 
становлять 0,36% від ВВП ЄС, а для таких 
країн, як Угорщина чи Польща, вони ще 
більш значні – 2,3% і 2,1% від їхнього вало-
вого національного доходу [6; с. 1972]. 
При цьому питання боротьби з витра-

тами фінансових трансфертів не обмеж-
ується країнами Центральної та Східної 
Європи (ЦСЄ). Політологи стверджують, 
що ефективність так званої політики згур-
тування була низькою ще до розширення 
ЄС на Схід. Проблеми з ефективним пе-
рерозподілом коштів бюджету Євросоюзу 
були очевидні і на «вході» в цю систему, і 
на «виході». 
Формування видаткової частини бю-

джету – результат переговорів представ-
ників національних урядів, тому експерти 
дійшли висновку, що політика не робить 

істотного впливу на розвиток дотаційних 
країн і регіонів; зате фінансовий транс-
ферт на користь країн із низьким рівнем 
соціально-економічного розвитку допома-
гає отримати їхню згоду в більш глибоких 
інтеграційних процесах. Говорячи прямо, 
країни віддають свої голоси за інтеграційні 
закони в обмін на гроші із загального бю-
джету. Яскравим прикладом такої «транс-
ферної інтеграції» є, на жаль, і Україна.
Національні органи влади, відповідаль-

ні за розподіл коштів регіонам, які цього 
потребують, повинні виходити з одержа-
них заявок про допомогу й повинні діяти 
відповідно до соціально-економічної необ-
хідності. Однак дані за 2000-і рр. показу-
ють, що політично лояльні національним 
урядам регіони отримували значно більше 
трансфертів (у середньому на 300 євро в 
рік у розрахунку на душу населення), ніж 
регіони, у керівництві яких були представ-
ники опозиційних партій [7]. 
Загалом у період 2019 – 2021 рр. 

European Anti-Fraud Offi ce винесла понад 
п’ятсот рекомендацій державам-членам. 
Приблизно половина з них стала підста-
вою для обвинувального висновку в суді. 
Щорічно European Anti-Fraud Offi ce реко-
мендує до повернення в загальний бюджет 
від 0,5 до 1 млрд євро. Це менше 1% від 
загального бюджету. Однак, за даними Ра-
хункової палати, ці суми занижені приблиз-
но в чотири рази в силу того, що наднаціо-
нальна система перевірки покладається на 
дані, надані державами-членами. Недавнє 
дослідження показало, що доступ держав 
– членів Євросоюзу з низьким рівнем соці-
ально-економічного розвитку до загально-
го бюджету зміцнив корупцію в їхніх влад-
них структурах. Експерти навіть провели 
аналогію з «ресурсним прокляттям» (коли 
постійна присутність цінного природного 
ресурсу парадоксально ускладнює еконо-
мічне зростання) з тією лише різницею, 
що таким гарантованим доходом країн 
південної, центральної та східної Європи 
стала допомога з бюджету Евросоюзу. На-
приклад, у рамках Програми прикордон-
ного співробітництва Угорщини та Румунії 
в 2017 – 2019 рр. 25 – 50 млн євро були ви-
трачені на будівництво доріг, які нікуди не 
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ведуть; через складну систему державних 
закупівель та субпідряду «успішним» під-
рядником стала угорська дорожня компа-
нія Duna Aszfalt Kft. [8; с. 261].
Ще одна компанія – EliosInnovatívLtd, 

співвласником якої є Їшва Тіборц та зять 
прем’єр-міністра Угорщини, збільшила 
свій оборот на кілька мільйонів євро. Її 
успіх полягав у 19-ти виграних проєктах 
громадського освітлення, з яких не менше 
ніж у восьми випадках компанія була єди-
ним учасником торгів. У доповіді European 
Anti-Fraud Offi ce регулярно включаються 
розслідування за фактами надання вла-
дою і компаніями різних країн Євросою-
зу неправдивої інформації про кількість і, 
отже, вартість використовуваних матері-
алів і устаткування при закупівлях, про-
фінансованих із загального бюджету. Так, 
за результатами розслідування Греції, що 
представила недостовірні дані про вироб-
ництво оливкової олії (у п’ять разів пере-
вищили реальні), було рекомендовано по-
вернути 374 тис. євро, виплачених у вигля-
ді субсидій з сільськогосподарського фонду 
загального бюджету Євросоюзу. Кілька мі-
льярдів євро, виділених Калабрії, одному 
з найпроблемніших районів Італії, просто 
зникли разом з її фірмами-підрядниками 
[9].
Тему корупції в бюджетних фінансах 

було порушено в 2018 р. у великому огля-
ді на замовлення Єврокомісії [11]. Одна з 
рекомендацій звіту – відмовитися від фі-
нансової підтримки депресивних регіонів 
і перейти до соціальних контрактів між 
ЄС і громадянами. Такі контракти могли б 
кардинально вирішити проблему корупції, 
забезпечили б мінімальний гарантований 
дохід населенню і вирішення проблеми 
бідності. Однак рекомендація була відки-
нута Комісією.
Оригінальний своєю простотою спосіб 

протидії корупції – багаторівневе управ-
ління програмами, що практикується до-
сить давно (з 1989 р). Його зміст полягає 
в підключенні до фінансування декількох 
партнерів, зокрема міжнародних фінан-
сових організацій. На виході, відповідно, 
створюється можливість для незалежного 
зовнішнього аудиту й легального втру-

чання у фінансову сферу. Звісно ж, це 
найбільш ефективний спосіб запобігання 
корупції та порушень. Однак і тут не все 
очевидно.
Національні органи державної влади 

повинні бути зацікавлені в діях щодо запо-
бігання й виявлення порушень і шахрай-
ства на будь-якому етапі управління фінан-
сами, які надходять із фондів Євросоюзу. 
Справа в тому, що ризик бути обвинуваче-
ним налаштовує на належне врядування. 
Виявлені незалежними організаціями, зо-
крема НПО, журналістами, Європейським 
інвестиційним банком (ЄІБ), афілійовани-
ми структурами допомоги при оформлен-
ні заявок на субсидії з фондів (наприклад, 
Джаспер), іншими МФО, шахрайські опе-
рації з фінансами з бюджету Євросоюзу мо-
жуть сприяти прийняттю рішень про по-
вернення виданих коштів або про фінан-
сові санкції. 
Якщо виконавцю проєкту не вдасть-

ся забезпечити погашення суми, надміру 
сплаченої в результаті виявленого пору-
шення, держава-член, на території якого 
перебуває бенефіціар, зобов’язана відшко-
дувати суму. Виникає парадокс: по-перше, 
корумповані уряди не прагнуть залучати 
МФО до співфінансування програм регіо-
нального розвитку; по-друге, виникає ри-
торичне питання: чи не тому в кредитах 
ЄІБ різко скорочується частка програм ре-
гіонального розвитку.
Нині Єврокомісія планує впровадити 

технологію багаторівневого управління в 
партнерські угоди з країнами й регіона-
ми світу. Поставлено мету включати по-
ложення щодо боротьби з корупцією в усі 
майбутні торговельні угоди, починаючи з 
переговорів у сфері інвестиційного парт-
нерства й закінчуючи будь-якими форма-
ми угод про асоціацію. Амбіційність заду-
му полягає в можливості моніторингу ді-
яльності, пов’язаної з держзамовленнями 
або державною фінансовою допомогою, а 
також контролю внутрішніх реформ, спря-
мованих на досягнення мети – верховен-
ства закону. Натомість ЄС пропонує торго-
ві преференції.
На сьогодні вони можуть бути дані кра-

їнам, які ратифікували й реалізують міжна-
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родні конвенції, що стосуються належного 
управління, включаючи Конвенцію ООН 
проти корупції. Поки рано судити про 
успішність задуму. Однак не можна й не-
дооцінювати Євросоюз, керівництво якого 
наполегливе в реалізації своїх ідей.
У рамках проєкту Сьомої рамкової про-

грами ЄС профінансовано спеціальний 
проєкт «Anti-corruption», присвячений під-
вищенню ефективності боротьби з коруп-
цією та пошуку нових політтехнологій у 
цій сфері. 
У процесі підготовки до розширення 

ЄС розробив систему жорстких критеріїв 
відбору країн-кандидатів. Зокрема, його 
антикорупційна політика щодо кандида-
тів також відрізняється вимогливістю [12; 
с. 103], що різко контрастує з політикою 
щодо чинних членів союзу (де між інсти-
тутами ЄС та країнами-членами діє чіт-
кий поділ компетенцій, і ЄС зводить свою 
участь до загальних принципів і рекомен-
дацій). Таким чином, він дуже близько пі-
дійшов до сфер, що належать до компетен-
ційного суверенітету держав.
Зокрема, в Угодах про партнерство, 

спрямованих на приєднання країн Цен-
тральної і Східної Європи до Євросоюзу, 
було вказано на необхідність розробки наці-
ональних антикорупційних програм, рати-
фікації міжнародних конвенцій у сфері про-
тидії корупції, введення кодексів поведінки 
для державних службовців і в приватному 
секторі, розкриття інформації про майно 
державних службовців, впровадження зако-
нів щодо захисту викривачів корупції і про-
зорого фінансування політичних партій.
Спеціальна експертна група стежила за 

тим, як країни-кандидати виконують ви-
моги, результати публікувалися в регуляр-
них доповідях. У країнах-кандидатах було 
створено національні бюро з боротьби з 
шахрайством при сприянні European Anti-
Fraud Offi ce. У 2005 р. до вимог до країн-
кандидатів додано ще одну главу – № 23, 
присвячену реформуванню судової систе-
ми, оцінці її незалежності, а також дотри-
манню принципу верховенства права та 
захисту основних прав і свобод.
Однак як тільки держави стають повно-

правними учасниками Європейського Со-

юзу, політичний вплив на них знижується 
до мінімуму, передбаченого в установчих 
договорах. У результаті падає й чинов-
ницька дисципліна. Наведемо окремі фак-
ти. У 2006 р. парламент Словенії відхилив 
створення антикорупційної комісії; міністр 
юстиції М. Маковей відсторонена від поса-
ди після вступу Румунії в ЄС у 2007 р. (вона 
була призначена на цю посаду в 2004 р і 
стала ініціатором антикорупційних ре-
форм в Румунії, зокрема вимагала неза-
лежності національного антикорупційного 
органу та проведення перевірок доходів 
парламентарів і державних службовців) 
[14]. У 2018 р. через виявлені випадки 
шахрайства ЄС заморозив доступ Болгарії 
до фінансової допомоги, а також відмовив 
в акредитації двох національних агентств, 
відповідальних за реалізацію фінансових 
коштів за програмою ФАРЕ (PHARE) [15; 
с. 203].

Висновки з цього дослідження                 
й перспективи подальших досліджень              

у цьому напрямі
Отже, простежується активність євро-

пейських інститутів щодо створення тех-
нології втручання в одну з чутливих сфер 
відповідальності держави – боротьбу з 
корупцією, а саме: Євросоюз конструює 
наднаціональну антикорупційну політику. 
Європейським інституціям вдалося сфор-
мувати власний порядок денний і інстру-
ментарій у боротьбі з корупцією, головним 
чином у сфері своїх фінансових інтересів. 
Разом з тим, наукові дослідження та офі-
ційні джерела свідчать, що всі способи 
протидії корупції та фінансовим порушен-
ням, що використовуються Євросоюзом, 
не приносять бажаного ефекту. Обмежені 
результати досяжні в разі залучення неза-
лежних партнерів до участі в перерозпо-
дільних програмах загального бюджету. 
Розширення ЄС на схід підтвердило, що 
Євросоюз не здатний серйозно впливати 
на проблему корупції в державах-членах. 
Отримані результати говорять також не 
на користь загального бюджету і європей-
ської системи фінансового перерозподілу. 
На сьогодні вона не може гарантувати ці-
льове використання коштів, призначених 
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для модернізації, у державах-членах ЄС. 
У корумпованих суспільствах, до яких, на 
жаль, належать і країни ЄС, такі методи 
призведуть до більшого навантаження на 
споживачів замість очікуваної модерніза-
ції.
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CORRUPTION AND SOVEREIGNTY: 
ANTI-CORRUPTION POLICY 

EXPERIENCE OF THE EUROPEAN 
UNION

In recent years, more and more countries 
worldwide pay attention to the issue of 
protecting the EU national sovereignty, and 
its member states are no exception. At the 
level of Brussels, as well as at the level of 
individual European countries there are 
active discussions on the state and prospects 
of individual aspects of European and 
national security, which are closely related 
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to European identity. The issue of an anti-
corruption policy of the European Union as 
an alliance of European countries is diffi cult 
not only in its essence, but also through a 
very confusing structure and complexity of 
forms of such an association. Today we are 
dealing with three single levels of European 
countries: European Union, Schengen Zone 
and Eurozone. Today, a unifi ed mechanism 
of political and legal regulation has not been 
worked out in the European Union. This is 
primarily due to the weak political integration 
of the countries of the European Union. But 
the main reason is the absence of permanent 
agreements between member states on the 
creation of such a mechanism. The article 
suggests the interpretation of corruption, 
acceptable to the EU; determines the form 
of corruption in three levels of European 
countries; emphasizes the political and legal 
aspects of the EU anti-corruption activity; 

these examples illustrate the effi ciency and 
weaknesses of the EU anti-corruption system 
in the fi eld of corruption policy. Since the 
European Union does not have a single anti-
corruption law, criminal liability of neither 
legal nor individuals are provided. In this 
regard, the European Union uses a criminal 
liability standards for corruption offenses 
adopted in the European Commission and 
the UN documents. The effectiveness of the 
EU anti-corruption policy is highlighted in 
the article as dependent on the incorporation 
of anti-corruption measures in the general 
process of EU reforms. The author concludes 
that the EU is actively fi ghting corruption 
that brings tangible results.

Key words: Eurozone, corruption, 
European Union, corruption offence, anti-
corruption law, anti-corruption activities, 
European Council.
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WOMEN’S HEALTH IS A TOOL FOR WORLD 
HAPPINESS

Вступ. У цій статті висвітлюється ево-
люція жіночого руху за права жінок, концепція 
прав жінок на здоров’я та важливість прав 
жінок на здоров’я, підкреслюючи добровільне 
членство та прийняття цих прав урядами та 
відчуття морального та політичного обов’язку 
урядів як переваги. 
Основна частина. Дана публікація вивчає 

участь у договорах з прав людини. Гендерна 
нерівність завдає шкоди фізичному та психіч-
ному здоров’ю мільйонів дівчат та жінок по-
всьому світу, а також хлопчиків та чоловіків, 
незважаючи на численні відчутні переваги, які 
вона дає чоловікам завдяки ресурсам, владі та 
контролю. Через кількість залучених людей та 
масштабність проблем, вжиття заходів для 
поліпшення гендерної рівності в галузі охорони 
здоров’я та забезпечення прав жінок на здоров’я 
є одним із найбільш прямих та найпотужні-
ших способів зменшити нерівність у здоров’ї 
та забезпечити ефективне використання ме-
дичних ресурсів. Поглиблення та послідовне 
впровадження документів з прав людини може 
бути потужним механізмом мотивації та мо-
білізації урядів, людей та особливо самих жінок.
Висновки. Гендерна нерівність шкодить 

здоров’ю мільйонів дівчат та жінок по всьому 
світу. Це також може завдати шкоди здоров’ю 
чоловіків, незважаючи на численні відчутні 
вигоди, які мають чоловіки завдяки ресурсам, 
владі, авторитету та контролю. Ці переваги 
для чоловіків не приносять негативного впливу 
на їх власне емоційне та психологічне здоров’я, 
але часто перетворюються на ризиковану та 
нездорову поведінку та зменшують тривалість 
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життя. Реалізація заходів для поліпшення ген-
дерної рівності в охороні здоров’я та забезпечен-
ня прав жінок на здоров’я є одним із найбільш 
прямих та найпотужніших способів зменшити 
нерівність у здоров’ї в цілому та забезпечити 
ефективне використання медичних ресурсів.
Ключові слова: право жінок на здоров’я, 

еволюція прав жінок, рух за жіноче здоров’я, 
гендерна нерівність, гендерне право.

Іntroduction: (The relevance of research)
The fi rst condition for having a healthy and 

dynamic society and health is the stability and 
strengthening of the family, and women guaran-
tee the health and strengthening of the family. 
The family is the foundation and cornerstone of 
a social institution, and considering that educat-
ing the next generation is the responsibility of 
women. Dynamic is the result of the existence 
of healthy and aware women Which shows the 
importance of having health rights for women.
Unfortunately, despite the international, inter-
national, regional organizations and groups ac-
tive in the fi eld of women’s rights, we still see dis-
crimination and lack of access to women’s rights 
today, and it seems that this lack of access is due 
to ignorance and recognition of these rights by 
Women and the lack of government support in 
practice to facilitate women’s access to health.

Analysis of recent research and publications, which 
initiated the solution of this problem and on which the 
author relies:

Many scientifi cpublications have paid great 
attention to the defi nition of the concept of “wom-
en’s rights”, gender equality, the effectiveness of 
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mechanisms for the protection of human rights in 
general and women in particular. This scientifi c 
publication is based on the analysis of subsequent 
published works: “Issues in women’s health and 
rights” January,, Professor Emeritus of Obstetrics 
and Gynecology Assiut University Egypt; Wom-
en’s Health and Human Rights ,The Promotion 
and Protection of Women’s Health through Inter-
national Human Rights law 1994,Rebecca.Cook; 
Associate Professor (Research) and Director, In-
ternational Human Rights Programme Faculty 
of Law, University of Toronto Toronto, Canada; 
Gender equality,work and health:A review of the 
Evidence Karen Messing, PhD,CINBIOSE, Uni-
versité du Québec, Montréal, Canada and Piros-
ka Östlin, PhD; KarolinskaInstitute, Stockholm, 
Sweden; Unequal, Unfair, Ineffective and Inef-
fi cient Gender Inequity in Health: Why it exists 
and how we can change it, Gita Sen, Piroska Öst-
lin, Asha George, Anna Myagkykh is a Candidate 
of Law, Associate Professor, Coach, Human Rights 
Defender, Chairman of the NGO “Gender Club 
Dnipro” and head of the Gender Center of the 
State Higher Educational Institution “National 
Mining University” (Dnipro). Associate Professor 
of the Department of General Legal Disciplines 
of Dnipropetrovsk State University of Internal 
Affairs and Regional Coordinator of the Associa-
tion of Women Lawyers “YurFem”, Olena Uvaro-
va, Associate Professor of Theory and Philosophy 
of Law, Ms. Olena Uvarova, Associate Professor 
of the Department of Theory of State and Law, 
Leading Specialist of the International Relations 
Department, Coordinator of Satellite Events of 
the Forum, Yaroslav the Wise National University 
of Law, Former National Adviser to the Council 
of Europe and Member of the Committee for the 
Protection of Women in Ukraine,Some aspects of 
women’s right to health, including older women, 
to the works of Ukrainian writers in particular: 
Syroid T.,Fomina L., Havrylenko О.»

The purpose of this article: This article, with a gen-
eral defi nition and expression of the concept of 
women’s health rights, intends to point out the im-
portant role of governments in supporting and sup-
porting this direction in order to achieve successful 
results for the future, after examining the evolution 
of women’s health rights and existing problems.

Presenting the issue: 
A quick look at the formation of women’s 

movements for freedom and health rights re-

veals that at different times, gender differences 
and gender discrimination have long been a ma-
jor feature of ancient societies rooted in biologi-
cal, genetic, environmental, economic, economic 
and social factors. Some groups of women face 
additional forms of discrimination based on their 
age, ethnicity, nationality, religion, health status, 
marital status, education, disability and socioeco-
nomic status, among other grounds. In some 
parts of the world, women were practically seen 
as insignifi cant, and even today, women had low 
self-esteem and always apologized for their gen-
der, and this lack of female value deprived them 
of health. Attaining equality between women and 
men and eliminating all forms of discrimination 
against women are fundamental human rights 
and United Nations values. Women around the 
world nevertheless regularly suffer violations of 
their human rights throughout their lives, and 
realizing women’s human rights has not always 
been a priority. Achieving equality between 
women and men requires a comprehensive un-
derstanding of the ways in which women experi-
ence discrimination and are denied equality so 
as to develop appropriate strategies to eliminate 
such discrimination. All the disadvantages of 
women’s access to their rights are referred to as 
injustice. [1- p 1]

These struggles began in New York in 1848 
and refl ected the equal rights of men and women 
(the suffrage movement). The women’s move-
ment grew steadily, encountering social and in-
stitutional barriers that limited women’s rights 
(family responsibilities, lack of educational and 
economic opportunities). Did During the 1880s, 
women’s movements failed to gain widespread 
support from women, which was the biggest 
obstacle to women’s right to freedom. After the 
formation of the Congress in the United States, 
women entered the fi eld and after many years 
won many seats. Gradually, the focus increased 
and women became known as the caretakers of 
the nation’s greatest asset. One can argue that the 
Women’s Health Movement started in the early 
1900s with Margaret Sanger’s fi ght for women’s 
rights to birth control. [2]

The idea of   equal social rights for women and 
men dates back to the era of the Enlightenment 
and the Great French Revolution of the 18th cen-
tury and is associated with the approval of the lib-
eral concept of “natural rights and freedoms” of 
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man. For the fi rst time in Europe, this concept was 
enshrined in the main document of the French 
Revolution, the Declaration of the Rights of Man 
and Citizen (1789). But after the publication of 
the Declaration, and then the Constitution of the 
new republic, they discovered that freedom and 
human rights did not apply to women: only men 
were classifi ed as citizens who had the right to own 
property, elect and be elected. But the voice of the 
French revolutionaries was not heard, women’s 
unions were banned, and then women were even 
banned from attending public events.[3]

In 1921, the fi rst attempts were made to 
pass legislation to protect pregnancy and infancy 
(Prenatal health education for mothers and in-
fants for social welfare), and after 1922, Con-
gress passed a set of laws on child labor, Guar-
anteed women’s employment, and their rights. 
Women played a prominent role as reformers 
and moderators in the early 19th century, after 
which women became known as a large nursing 
team during the Civil War and later as specialists. 
Women worked hard to enter political interests 
and their presence. It increased from one to 30, 
and women entered the judiciary as judges. [4]

During World War II, the signifi cant pres-
ence of women in all fi elds, including the mili-
tary, the presence of a large number of women as 
nurses on the battlefi eld was very signifi cant and 
created many opportunities for women. [5]

In the modern era, the rights that can be 
used for women’s health began with the enact-
ment of the United Nations Charter in 1945, 
and then the Charter of the United Nations in 
1948, paving the way for more international and 
regional instruments emphasizing the condem-
nation of gender discrimination. The network 
regulated rights related to the production and 
protection of health, and in the following years 
regional conventions discriminated against all 
because of my gender and promoted the need to 
protect rights related to health. [6- p1,2]

The women’s rights movement and the wom-
en’s sexual revolution in the 1960s challenged 
many of the traditional concepts of motherhood 
and marriage. The women’s social movement 
emerged in the late 1960s and early 1970s with a 
second wave of feminism focusing on improving 
women’s health care and calling for equality in 
the home, workplace, and street (simultaneously 
in Europe and North America). [7]

The women’s health movement, driven by 
the presence of women in the labor market, 
moved to improve working conditions, equal 
rights, and independence in decision-making 
on contraception, abortion, and sexual indepen-
dence, and quickly entered other areas of wom-
en’s health. [8]

Everyone sought to reform the law, change 
the mindset, and change the perception and role 
of women in society.The enthusiasm of women 
who experienced injustice, fought for their 
rights, and stepped up their tireless and active 
efforts led to the founding of the First Interna-
tional Women’s Conference in 1975(At this meet-
ing ,three objectives were identifi ed in relation 
to equality, peace and development for the De-
cade: Full gender equality and the elimination 
of gender discrimination;The integration and 
full participation of women in development;An 
increased contribution by women towards 
strengthening world peace) and, long after, in 
1995, the most progressive global program. 
To promote gender equality across the coun-
try. The Beijing Declaration, now a 25-year-old 
global declaration endorsed by 189 countries, 
aims to strengthen the rights and well-being 
of girls and women and affi rms that: Women’s 
rights are human rights. (The Beijing Declara-
tion and Platform for Action were adopted at 
the Fourth World Conference on Women, held 
from 4 to 15 September 1995, by the represen-
tatives of 189 countries. The Platform refl ects 
the new international commitment to achieving 
the goals of equality, development and peace for 
women throughout the world.The 12 critical 
areas of concern in the Platform for Action are 
as follows:Women and poverty,Education and 
training of women, Women and health, Violence 
against women ,Women and armed confl ict, 
Women and the economy , Women in power 
and decision-making ,Institutional mechanisms 
for the advancement of women, Human rights 
of women, Women and the media, Women and 
the environment, The girl child.The Platform 
for Action sets out strategic objectives and ex-
plains the measures that should be adopted by 
Governments, the international community, 
non-governmental organizations and the private 
sector.) [9]

 The feminist movements of majority women 
in both developed and developing countries are 
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fraught with hierarchies and disregard for mi-
nority issues. They have not made space for the 
full empowerment of minority women within the 
movement.Women members of minority and in-
digenous groups in all regions of the world are 
struggling to be recognized and heard. They are 
hidden behind walls of prejudice, patriarchy, pa-
ternalism, traditions, culture and the boundaries 
of the home. They are easy and common targets 
of violence in the home, their communities and 
the larger society. Many strive to knit families 
together in communities fractured by conquest 
colonization slavery, imperial domination, and 
armed confl ict. Poverty, ethnic prejudice and 
gender-based restrictions can weigh heavily on 
women and girls. And marginalized women bear 
the most severe negative consequences of the 
modern globalized economy .Roots of women’s 
movements in protest against gender discrimi-
nation (inequality), lack of intellectual and eco-
nomic independence and lack of health care, 
sports medicine, inequality and discrimination 
in employment, income and cessation of vio-
lence against women and prevention of domestic 
abuse and other violent crimes Women and the 
laws were to protect the family, children, control 
and study specifi c diseases of women. This shift 
in ideas about gender roles in the workplace and 
society created a political space for many women 
to fl ourish. The presence of a signifi cant num-
ber of women in the social environment required 
that work be reconciled with family life and that 
a balance be struck between them. [10, p 7]

The predominant view today is still of wom-
en as reproductive beings, which unfortunately 
leads to neglect of women’s health in other 
stages of life. Women’s non-reproductive health 
is becoming important as a public health issue, 
mainly due to population ageing and changing 
lifestyles, but health systems, especially in low 
and middle-income countries, are not prepared 
to deal with the double burden of disease among 
women. [11,p 628]

Today, women have been transferred to a 
specifi c labor force, they may work at home or 
work outside the home, or they may be formally 
and informally involved in monetary, economic, 
agricultural, street and even sexual work, and 
contractual relationships. It is also different in 
terms of gender. Evidence suggests that as a 
group, women suffer more from competitive 

pressures and cost-saving strategies, which may 
be accompanied by a lack of limited security for 
education and career advancement, and inade-
quate social security coverage for aging pensions. 
The design of the organization and the standards 
of work, equipment, tools and work spaces are 
all based on gender and are usually designed for 
men. Women’s access to jobs is restricted Women 
are still not allowed to work in many countries or 
have been excluded from certain types of work, 
low wages, all of which indicate gender discrimi-
nation.[12,P 2]

According to the World Health Organiza-
tion, complete well-being is physical, mental, and 
social, and does not just mean the absence of dis-
ease and disability.

Rights related to the promotion and protec-
tion of women’s health according to the WHO 
defi nition include the following:

• the right of women to be free from all forms 
of discrimination;

• rights relating to individual freedom and 
autonomy, including rights regarding survival, 
liberty and security, rights regarding

family and private life, and rights to informa-
tion and education;

• rights to health care and the benefi ts of sci-
entifi c progress;

• rights regarding women’s empowerment, 
including the rights to

freedom of thought and assembly and the 
right to political participation. [13,p 4]

Women’s primary health care is important 
for three reasons: fi rst, the people who benefi t 
directly from it, second, as mothers and family 
members, and third, as front-line health workers 
outside the home. Women have a more impor-
tant role in determining the health of the com-
munity than men because not only their health 
responsibility but also most of the care for the 
health of the family is the responsibility of wom-
en and if their problems are ignored not only 
their own health but also the health of the family 
It becomes. [14]

Women make up almost half of the world’s 
population, and their health has a direct impact 
on the health of their children, family, commu-
nity and the environment around them. Given 
the differences between male and female organs, 
it is clear that diseases, drugs and medical devices 
used for treatment are also different, and the in-
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clusion of women in clinical trials has led to new 
advances that benefi t women. [15]

Despite advances in eliminating social and 
health inequality between men and women 
over the past century, gender equality remains 
an unattainable goal, especially in developing 
countries, And many women and girls are still 
subjected to violence and other human rights 
abuses. When addressing women’s lives, it is im-
portant to examine the basic socio-cultural, en-
vironmental, epidemiological and economic fac-
tors for health. Violence against women and girls 
is the most widespread human rights violation in 
the world today, and no country has yet achieved 
full equality, and women and girls experience 
several forms of discrimination throughout their 
lives. [16]

Here is a summary of 30 years of achieve-
ments in women’s health: Increased lactation 
Although there are still differences between eth-
nic and racial groups, today these gaps have nar-
rowed. Increasing the life expectancy of women 
means that women live longer due to preventive 
measures and new and better treatments for dis-
eases, which is due to the increase in awareness 
and support of women by governments, which 
even many of these cares in some Countries are 
completely free for women,Improving mental 
health care for women, reducing breast cancer 
mortality, reducing smoking among women, re-
ducing early pregnancy, screening and preven-
tion of cervical and breast cancer, decrease in 
HIV/AIDS deaths in women and mother-to-child 
transmission of HIV decreased, Allocate funds to 
address violence against women, making birth 
control better ,safer and more accessible for wom-
en, approval of emergency contraception and ef-
fort’s to improve pregnant woman’s health and 
outcomes, creation of woman health information 
resources, Free care for the elderly and minority 
women, the removal of dangerous medicines for 
women from the markets, government support 
for women’s health care providers and claimants, 
further studies on the treatment of osteoporo-
sis and certain types of cancer in women, Adopt 
laws to facilitate women’s health care, including 
receiving health insurance and receiving health 
care costs, as well as increasing preventive care 
for women (prevention services). [17,p 5-33]

On the one hand, countries must address the 
unfi nished business of sexual and reproductive 

health problems, malnutrition, HIV and other 
infectious diseases and gender-related issues, like 
gender–based violence and other forms of dis-
crimination against women. On the other hand, 
countries must also tackle the emerging epidemic 
of chronic diseases. Governments are not focused 
explicitly on chronic diseases or allocating enough 
resources to deal with them. [18,p 628 -629]

Result
The XX-XXI centuries have become an era 

of gender equality - social equality of men and 
women, which implies the establishment of the 
foundations of gender balance and gender de-
mocracy. European countries are rapidly trans-
lating into practice the long-declared provisions 
that the empowerment of women, their partici-
pation on the basis of equality in all spheres of 
society, is one of the most important factors of 
economic and social development. For exam-
ple, in many European countries, governments 
are headed by women, and equal representa-
tion of men and women in parliament has been 
achieved.[19]

Ensuring women’s access to justice requires 
that women enjoy their right to equality before 
the law, that procedures are in place to guar-
antee non- discriminatory access to justice and 
that women have effective access to remedies 
when their rights have been violated. In recent 
decades, the international community has estab-
lished clear legal norms regarding the prohibi-
tion of discrimination, the promotion of gender 
equality, and the promotion of women’s rights 
and freedoms. (The principle of equality be-
tween men and women is fundamental to a mod-
ern understanding of human rights).[20,p 109]

The United Nations has a long history of ad-
dressing women’s human rights and much prog-
ress has been made in securing women’s rights 
across the world in recent decades. However, im-
portant gaps remain and women’s realities are 
constantly changing, with new manifestations of 
discrimination against them regularly emerging. 
Some groups of women face additional forms of 
discrimination based on their age, ethnicity, na-
tionality, religion, health status, marital status, 
education, disability and socioeconomic status, 
among other grounds. These intersecting forms 
of discrimination must be taken into account 
when developing measures and responses to 
combat discrimination against women.[21,p1]
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Governments should take all necessary mea-
sures to remove all obstacles, including self-
identifi cation by region, individuals and level of 
awareness, and identify problems in each area 
and easily take steps to address them. Adequate 
government guarantee is the same as regulatory 
procedures and mechanisms to ensure women’s 
access to appropriate and standard methods (re-
spect for women’s independence and the need 
for informed consent).Need to remove more 
barriers to access to contraception and provide 
sex education to guarantee sexual rights, need to 
ensure access to safe and legal abortion because 
limited abortion laws are kept in violation of the 
guidelines of international human rights treaties. 
Countries also ensure that women have full and 
equal access to sexual and reproductive rights 
(goods, services and health facilities) and that 
all adolescent girls and women have full access 
to sexual and reproductive health information. 
All training should be mandatory, comprehen-
sive and age-appropriate. The characteristic of 
the participation of governments is that the tools 
they choose should lead to the promotion and 
protection of women’s health, and should pro-
mote the dignity of women and their capacity to 
determine their own destiny.Elimination of laws 
and customs and prejudices that deprive women 
of their well-being and health, and the right of 
access to health through education and health 
services, must also be essential[22]

The positive performance of governments, 
the support of regional, international and global 
organizations to achieve these rights for women 
around the world, if realized, we will see a world 
full of peace, healthy children and almost a world 
free of mental and physical disabilities. The re-
sult is peace.

Reference
1.United Nations Human Rights,Women’s 

Rights are Human rights, 2014, page 1, pdf.
URL: www.ohchr.org/documents/events/whrd/
womenrightsarehr.pdf.

2.Assembling, Amplifying, and Ascending: 
Modern Trends Among Women in Congress, 
1977–2020. URL :https://history.house.gov/
Exhibitions-and-Publications/WIC/Historical-
Essays/Assembling-Amplifying-Ascending/Intro-
duction/

3.Pancho Arguelles , Suffrageism in the XIX-
XX centuries ,2007. URL: gender-route.org/
statya_na_glavnoj/sufrazhizm_v_xixxx_vekah1.

4. Theda skocpol, protecting soldiers 
and mothers the political origins of social 
policy in United State. Cambridge, Mass.: 
The Belknap Press, 1992). Pp. xxi, 714.). 
494-522,URL:https://www.cambridge.org/core/
search?q=Theda+skocpol&_csrf=ZwWTuI0c-
CpPHhV2KhrDPNX4u7pm5ObMXf0Q 

5. Assembling, Amplifying, and Ascending: 
Modern Trends Among Women in Congress, 
1977–2020. URL :https://history.house.gov/
Exhibitions-and-Publications/WIC/Historical-
Essays/Assembling-Amplifying-Ascending/Intro-
duction/

6.WORLD HEALTH ORGANIZATION 
.women’s health and Human rights:the promo-
tion and protection of women’s health through 
International Human rights law 1994. PDF page 
1, 2 . Rebecca J.Cook ,URL: apps.who.int/iris/
handle/10665/39354 

7.Assembling, Amplifying, and Ascending: 
Modern Trends Among Women in Congress, 
1977–2020. URL :https://history.house.gov/
Exhibitions-and-Publications/WIC/Historical-
Essays/Assembling-Amplifying-Ascending/Intro-
duction/

8.Allison McGrath, origins of women’s health 
movement,20 March 2019, URL: powertode-
cide.org/news/origins-womens-health-movement

9. United Nations, Outcomes on Gender and 
Equality, Commission on the Status of Women 
49th session ,New York, 28 February-11 March 
2005.URL:www.un.org/en/development//deva-
genda/gender.shtml

10. Joanna Hoare, State of the World’s 
Minorities and Indigenous Peoples 2011, 
Violence against women in indigenous, mi-
nority and migrant groups,Violence against 
women in indigenous, minority and migrant 
groups,July 2011 , page 7, pdf.URL:www.re-
searchgate.net/profile/Katalin-Halasz-3/publi-
cation/286924656_Violence_against_women_
in_indigenous_minority_and_migrant_groups/
links/566fffd308ae486986b9676a/Violence-
against-women-in-indigenous-minority-and-mi-
grant-groups.pdf?origin=publication_detail .

11.WORLD HEALTH ORGANIZATION , 
Anna Langer talks with Fiona Falak about a new 
women’s health plan (outbreak of chronic dis-



18

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2021

eases among women), 2013, page 628.pdf. URL: 
dx.doi.org/10.2471/BLT.13.030913.

12. WORLD HEALTH ORGANIZATION. 
Gender Equality Work and Health. 2006, p 2, 
https://www.who.int/gender/documents/Gender-
workhealth.pdf.

13.WORLD HEALTH ORGANIZATION 
.women’s health and Human rights:the pro-
motion and protection of women’s health 
through International Human rights law 1994. 
Rebecca J.Cook ,URL: apps.who.int/iris/han-
dle/10665/39354 .

14.Jayita Poduval and Murali Podu-
val, Working Mothers: How Much Work-
ing, How Much Mothers, And Where Is The 
Womanhood?,2009,Jan-Dec. URL: www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3151456/

15.Erin M Falconer et al. Brain Res.
Sex different at cellular level:”cell have 
a sex”,2012,Starface,E,et.al (214):49-65. 
URL:pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12763590 

16.Nils Muižnieks, Protect women’s sexual 
and reproductive health and rights, ,21 July 
2016,URL:www.coe.int/en/web/commissioner/
blog/-/asset_publisher/xZ32OPEoxOkq/content/
protect-women-s-sexual-and-reproductive-
health-and-rights?_101_INSTANCE_xZ32OPE-
oxOkq_languageId=en_GB. 

17.OWH,Women’shealth.gov,Nancy Lee,c 
oordinating committee on women’s health. 
30 Achievement in women’s health in 30 
years(1984-2014), 2014. Pdf , page 5-33, URL: 
www.womenshealth.gov/30-achievements/nan-
cy-lee,

18.WORLD HEALTH ORGANIZATION. 
Ana langer,The new women’s health agenda,world 
health organization.from bull world health or-
gan ,page 628-629, sep ,2013, URL:www.who.
int/bulletin/volumes/91/9/13-030913/en.

19. Soroka Yana Yuriyivna, Development 
of gender legislation, URL: minjust.gov.ua/m/
str_11921. 

20. United Nations Human Rights,Women’s 
Rights are Human rights, 2014, page 109, pdf.
URL: www.ohchr.org/documents/events/whrd/
womenrightsarehr.pdf.

21. Women’s Rights are Human Rights, 
United Nations human rights offi ce of the 
high commissioner,NATIONS PUBLI-
CATION SALES NO. E.14.XIV.5,ISBN 
978-92-1-154206-6,E-ISBN 978-92-1-056789-

3,New York and Geneva, 2014, page 1, 
URL:www.ohchr.org/documents/events/whrd/
womenrightsarehr.pdf

22. Nils Muižnieks, Protect women’s sex-
ual and reproductive health and rights, ,July 
2016,URL:www.coe.int/en/web/portal/news-
2016/-/asset_publisher/StEVosr24HJ2/content/
protect-women-s-sexual-and-reproductive-
health-and-rights

SUMMARY 
Іntroduction. This article highlights the 

evolution of the women’s movement for women’s 
rights, the concept of women’s health rights and the 
importance of women’s health rights, emphasizing 
voluntary membership and the adoption of these 
rights by governments and the sense of moral and 
political duty of governments as advantages.

Main part. This publication examines 
participation in human rights treaties. Gender 
inequality harms the physical and mental health 
of millions of girls and women around the world, 
as well as boys and men, despite the many tangible 
benefi ts it gives men through resources, power and 
control. Due to the number of people involved and 
the scale of the problems, taking measures to improve 
gender equality in health care and women’s rights to 
health is one of the most direct and powerful ways 
to reduce health inequalities and ensure the effi cient 
use of health resources. Deepening and consistent 
implementation of human rights instruments can 
be a powerful mechanism to motivate governments, 
people and especially women themselves.

Conclusions. Gender inequality is detrimental to 
the health of millions of girls and women around 
the world. It can also be detrimental to men’s health, 
despite the many tangible benefi ts that men have 
from resources, power, and authority and control. 
These benefi ts for men do not have a negative impact 
on their own emotional and psychological health, but 
often turn into risky and unhealthy behavior and 
reduce life expectancy. Implementing measures to 
improve gender equality in health care and ensuring 
health benefi ts is one of the most direct and powerful 
ways to reduce overall health inequalities and ensure 
the effi cient use of health resources.

Key words: women’s right to health, evolution of 
women’s rights, women’s health movement, gender 
inequality, gender law.
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Îáëîâàöüêà Í.Î. - Ïðàâîâ³ çàñàäè îïîäàòêóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ àäâîêàòñüêî¿...

ÏÐÀÂÎÂ² ÇÀÑÀÄÈ ÎÏÎÄÀÒÊÓÂÀÍÍß 
²ÍÄÈÂ²ÄÓÀËÜÍÎ¯ ÀÄÂÎÊÀÒÑÜÊÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²: 

ÒÅÎÐÅÒÈ×Í² ÀÑÏÅÊÒÈ

Наукова праця присвячена дослідженню 
правових засад та теоретичних положень опо-
даткування індивідуальної адвокатської діяль-
ності. Автором проаналізовано теоретичні ас-
пекти визначення правового статусу платника 
податку при здійсненні індивідуальної адвокат-
ської діяльності та розкрито основні положен-
ня законодавства щодо умов реєстрації, обліку 
та декларування адвокатської діяльності само-
зайнятими особами та фізичними особами, що 
здійснюють професійну діяльність. Окреслено 
особливості здійснення індивідуальної адвокат-
ської діяльності як окремого виду підприємниць-
кої або професійної діяльності. 
Розкрито недоліки та прогалини сучасного 

податкового законодавства щодо декларування 
доходів фізичних осіб, набутих шляхом здійснен-
ня адвокатської діяльності на території Украї-
ни, роз’яснено шляхи усунення цих недоліків та 
висунуто пропозиції удосконалення законодав-
чих положень. Запропоновано приведення норм 
чинного законодавства України у відповідність 
до сучасних європейських стандартів, що забез-
печить належне виконання платниками по-
датків своїх податкових зобов’язань, надходжен-
ня податків, зборів та обов’язкових платежів до 
державного або місцевого бюджету, а також пе-
редбачить захист прав платників податків са-
мозайнятих осіб або фізичних осіб, що здійсню-
ють професійну діяльність, зокрема, адвокатів.
Ключові слова: адвокатура, інститут адво-

катури, адвокатська діяльність, фізична особа, 
що здійснює професійну діяльність, самозайня-
та особа, індивідуальний підприємець, оподат-
кування адвокатської діяльності.

 ÎÁËÎÂÀÖÜÊÀ Íàòàë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà - ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè 
ïóáë³÷íîãî òà ïðèâàòíîãî ïðàâà Ôàêóëüòåòó ïðàâà òà ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí 
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà

ORCID Id: https://orcid.org/ /0000-0002-7405-279X
ÓÄÊ 340

DOI 10.32782/NP.2021.2.3

Постановка проблеми
Оподаткування діяльності адвокатів є 

однією із найбільш значних та найбільш ці-
кавих елементів податкової системи Украї-
ни. Специфіка адвокатської діяльності ви-
магає особливих підходів до оподаткування 
цієї діяльності. Функціонування професій-
ної правничої допомоги повинно передба-
чати різну державну підтримку, у тому числі 
й сприйнятливе оподаткування. 

Мета даної статті полягає у досліджен-
ні теоретико-правових засад оподаткування 
адвокатської діяльності в Україні, визначен-
ні правового статусу платника податку з до-
ходів отриманих від адвокатської діяльнос-
ті, а також окреслення оптимальних шляхів 
оподаткування індивідуальної адвокатської 
діяльності. 

Ступінь дослідженості теми
Дослідженням особливостей адво-

катської діяльності присвячені праці-
М.Р. Аракелян, Н.М. Бакаянової, Т.В. Вар-
фоломеєвої, Т.Б. Вільчик, О.Д. Святоцько-
го, І.О. Садовської, Л.В. Тацій, О.Г. Янов-
ської та інших. Однак постійні зміни у по-
датковому та господарському законодавстві 
вимагають нових досліджень для обґрунту-
вання вибору оптимальної системи о подат-
кування для адвокатів.

Виклад основного матеріалу
Відповідно до статті 1 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 
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адвокат – це фізична особа, яка здійснює 
адвокатську діяльність на підставах та в по-
рядку, що передбачені вищезазначеним 
Законом [1]. При цьому адвокатська діяль-
ність – це незалежна професійна діяльність 
адвоката щодо здійснення захисту, пред-
ставництва та надання інших видів правової 
допомоги клієнту. Такими видами правової 
допомоги є види адвокатської діяльності з 
надання правової інформації, консультацій і 
роз’яснень з правових питань, правового су-
проводу діяльності клієнта, складення заяв, 
скарг, процесуальних та інших документів 
правового характеру, спрямованих на за-
безпечення реалізації прав, свобод і закон-
них інтересів клієнта, недопущення їх пору-
шень, а також на сприяння їх відновленню 
в разі порушення.
Ч.1, Ч.2 ст.13 Закону України «Про ад-

вокатуру та адвокатську діяльність» [1] пе-
редбачають, що адвокат, який здійснює 
адвокатську діяльність індивідуально, є са-
мозайнятою особою. Він може відкривати 
рахунки в банках, мати печатку, штампи, 
бланки (у тому числі ордера) із зазначенням 
свого прізвища, імені та по батькові, номера 
і дати видачі свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю.
Відповідно до пп.14.1.226 п.14.1 ст.14 

Податкового кодексу України самозайнята 
особа – це платник податку, який є фізич-
ною особою – підприємцем або провадить 
незалежну професійну діяльність за умови, 
що така особа не є працівником у межах 
такої підприємницької чи незалежної про-
фесійної діяльності [2]. Щодо незалежної 
професійної діяльності, то це участь фізич-
ної особи у науковій, літературній, артис-
тичній, художній, освітній або викладацькій 
діяльності, діяльність лікарів, приватних 
нотаріусів, приватних виконавців, адвока-
тів, арбітражних керуючих (розпорядників 
майна, керуючих санацією, ліквідаторів), 
аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інжене-
рів чи архітекторів, особи, зайнятої релігій-
ною (місіонерською) діяльністю, іншою по-
дібною діяльністю за умови, що така особа 
не є працівником або фізичною особою-під-
приємцем та використовує найману працю 
не більш як чотирьох фізичних осіб. З цього 
випливає, що фізична особа, яка здійснює 

незалежну адвокатську діяльність, не є під-
приємцем у межах своєї професійної діяль-
ності. 
Відповідно до п. 65.9 ст. 65 Податково-

го кодексу України, якщо фізична особа за-
реєстрована як підприємець та при цьому 
така особа провадить незалежну професій-
ну діяльність, то вона обліковується у конт-
ролюючих органах як фізична особа-під-
приємець з ознакою провадження незалеж-
ної професійної діяльності [2]. Тобто адво-
кати можуть сплачувати податки пов’язані 
з незалежною їх професійною діяльністю як 
фізична особа-підприємець з ознакою про-
вадження незалежної професійної діяльнос-
ті.
Облік самозайнятих осіб здійснюється 

шляхом внесення до Державного реєстру 
фізичних осіб - платників податків записів 
про державну реєстрацію або припинення 
підприємницької діяльності, незалежної 
професійної діяльності, перереєстрацію, по-
становку на облік, зняття з обліку, внесення 
змін стосовно самозайнятої особи, а також 
вчинення інших дій, які передбачені По-
рядком обліку платників податків, зборів.
Для взяття на облік адвокат, який має 

намір провадити незалежну професійну 
діяльність, повинен подати заяву та доку-
менти особисто (надіслати рекомендованим 
листом з описом вкладення) або через упо-
вноважену особу до контролюючого органу 
за місцем постійного проживання. Згідно 
з п. 6.7 «Порядку обліку платників подат-
ків і зборів» [3] для взяття на облік фізична 
особа, яка має намір провадити незалежну 
професійну діяльність, у строк 10 календар-
них днів після державної реєстрації (реє-
страції) незалежної професійної діяльнос-
ті, зобов’язаний подати особисто або через 
уповноважену особу до контролюючого 
органу за місцем свого постійного прожи-
вання: заяву за формою № 5-ОПП та копію 
свідоцтва про право на заняття адвокат-
ською діяльністю. При подачі документів 
пред’являються оригінали зазначених доку-
ментів та паспортний документ. У разі по-
дання документів поштовим відправленням 
копії документів повинні бути засвідчені но-
таріально або органом, який здійснив реє-
страцію незалежної професійної діяльності. 
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У разі подання документів представником 
додатково подається примірник оригіналу 
(нотаріально засвідчена копія) документа, 
що засвідчує його повноваження.
Якщо адвокат провадить незалежну 

професійну діяльність індивідуально (не в 
складі державної спеціалізованої установи 
чи іншої юридичної особи) не з дати видачі 
відповідного свідоцтва, то для підтверджен-
ня періодів, протягом яких незалежна про-
фесійна діяльність н е провадилась, подаєть-
ся документ відповідного уповноваженого 
органу чи витяг з реєстру, яким забезпечу-
ється реєстрація незалежн ої професійної ді-
яльності, із зазначенням дат зупинення та 
поновлення права на заняття незалежною 
професійною діяльністю або дат зміни орга-
нізаційної форми відповідної діяльності [4].
Контролюючий орган може відмовити в 

розгляді документів, поданих для взяття на 
облік особи, яка здійснює незалежну профе-
сійну діяльність, у разі:

- наявності обмежень на провадження 
незалежної професійної діяльності, встанов-
лених законодавством;

- коли документи подані за неналежним 
місцем обліку;

- коли документи не відповідають вста-
новленим вимогам, подані не в повному об-
сязі або коли зазначені в різних документах 
відомості є взаємно невідповідними;

- коли фізична особа вже взята на облік 
як самозайнята особа;

- неподання для реєстрації особою, яка 
має намір провадити незалежну професій-
ну діяльність, свідоцтва про реєстрацію чи 
іншого документа (дозволу, сертифіката 
тощо), що підтверджує право фізичної осо-
би на провадження незалежної професійної 
діяльності.
Після усунення причин, що були підста-

вою для відмови у взятті на облік самозай-
нятої особи, що здійснює професійну діяль-
ність, фізична особа може повторно подати 
документи для взяття на облік.
Взяття на облік адвокатів, які мають на-

мір займатися адвокатською діяльністю ін-
дивідуально, здійснюється у день отриман-
ня від них заяви за формою № 5-ОПП. Під-
твердженням реєстрації є довідка про взят-
тя на облік платника податків, яка видаєть-

ся наступного робочого дня з дня взяття на 
облік. У довідці про взяття на облік фізичної 
особи, яка провадить незалежну професій-
ну діяльність, перед прізвищем, ім’ям та по 
батькові обов’язково вказується вид профе-
сійної діяльності, зокрема «Адвокат» [5, c.5].
Довідка про взяття на облік самозайня-

тої особи втрачає чинність з моменту виник-
нення змін у даних про фізичну особу, які 
зазначаються у такій довідці, та підлягає за-
міні у контролюючому органі.
Порядок оподаткування доходів для фі-

зичних осіб, що провадять незалежну про-
фесійну діяльність як адвокати, встановлено 
ст. 178 Податкового кодексуУкраїни. А саме, 
особи, які мають намір здійснювати неза-
лежну професійну діяльність, зобов’язані 
стати на облік у контролюючих органах за 
місцем свого постійного проживання як са-
мозайняті особи та отримати довідку про 
взяття на облік. Доходи, отримані протя-
гом календарного року від провадження 
незалежної професійної діяльності, оподат-
ковуються за ставкою, визначеною п. 167.1-
ст. 167 Податкового кодексу України, тобто 
18 відсотків [2].
Оподатковуваним доходом вважається 

сукупний чистий дохід, тобто різниця між 
доходом і документально підтвердженими 
витратами, необхідними для провадження 
певного виду незалежної професійної діяль-
ності. У разі неотримання довідки про взят-
тя на облік адвокатом, який здійснює адво-
катську діяльність індивідуально, об’єктом 
оподаткування є доходи, отримані від такої 
діяльності без урахування витрат.
Згідно з п. 178.4 ст. 178 Податкового 

кодексу України фізичні особи, які прова-
дять незалежну професійну діяльність, а та-
кож іноземці та особи без громадянства, які 
стали на облік у контролюючих органах як 
самозайняті особи та є резидентами, пода-
ють податкову декларацію за результатами 
звітного року відповідно до цього розділу у 
строки, передбачені для платників податку 
на доходи фізичних осіб, у якій поряд з до-
ходами від провадження незалежної профе-
сійної діяльності мають зазначати інші до-
ходи з джерел їх походження з України та 
іноземні доходи.
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Фізичні особи, які провадять незалеж-
ну професійну діяльність, зобов’язані вести 
облік доходів і витрат від такої діяльності. 
Облік доходів і витрат може вестися в папе-
ровому та/або електронному вигляді, у тому 
числі через електронний кабінет. Типова 
форма такого обліку та порядок його веден-
ня визначаються центральн им органом ви-
конавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну фінансову політику.
Для адвокатів, які здійснюють адвокат-

ську діяльність індивідуально, спрощена 
система оподаткування є більш вигідною, 
ніж загальна.
Відповідно до п. 291.4 ст. 291 Податко-

вого кодексу України, до суб’єктів господа-
рювання, які застосовують спрощену систе-
му оподаткування, обліку та звітності нале-
жать [2]:

1) фізичні особи - підприємці, які н  е ви-
користовують працю найманих осіб, здій-
снюють виключно роздрібний продаж то-
варів з торговельних місць на ринках та/
або провадять господарську діяльність з на-
дання побутових послуг населенню і обсяг 
доходу яких протягом календарного року 
не перевищує 167 розмірів мінімальної за-
робітної плати, встановленої законом на 1 
січня податкового (звітного) року. Зокрема, 
станом на 1 січня 2021 року розмір мінімаль-
ної заробітної плати становить 6000 грн.

2) фізичні особи - підприємці, які здій-
снюють господарську діяльність з надання 
послуг, у тому числі побутових, платникам 
єдиного податку та/або населенню, вироб-
ництво та/або продаж товарів, діяльність у 
сфері ресторанного господарства, за умови, 
що протягом календарного року відповіда-
ють сукупності таких критеріїв: не викорис-
товують працю найманих осіб або кількість 
осіб, які перебувають з ними у трудових від-
носинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 
обсяг доходу не перевищує 834 розміри 
мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) 
року.

3) фізичні особи - підприємці, які не ви-
користовують працю найманих осіб або 
кількість осіб, які перебувають з ними у тру-
дових відносинах, не обмежена та юридичні 
особи - суб’єкти господарювання будь-якої 

організаційно-правової форми, у яких про-
тягом календарного року обсяг доходу не 
перевищує 1167 розмірів мінімальної заро-
бітної плати, встановленої законом на 1 січ-
ня податкового (звітного) року.
Спрощена система оподаткування надає 

можливість адвокату зосередити увагу на 
зайнятті адвокатською діяльністю, наданні 
професійної правничої допомоги, а не при-
діляти свій час організаційним питанням 
щодо оподаткування.

Висновок
Адвокат як фізична особа, яка надає ад-

вокатські послуги на підставах та в порядку, 
що передбачені Законом України «Про ад-
вокатуру та адвокатську діяльність», здій-
снює адвокатську діяльність індивідуаль-
но і вважається самозайнятою особою, що 
здійснює професійну діяльність. Адвокати, 
які здійснюють індивід  уальну адвокатську 
діяльність, зобов’язані стати на облік у по-
даткових органах за місцем свого постійно-
го проживання як самозайняті особи, що 
здійснюють професійну діяльність. Також 
адвокат має законодавчу можливість заре-
єструватися як фізична особа підприємець 
та провадити незалежну професійну діяль-
ність, ставши на облік у податкових орга-
нах як платник єдиного податку першої або 
другої групи. При обранні спрощеної сис-
теми оподаткування адвокат полегшує собі 
механізм оподаткування та зможе приділя-
ти більше уваги наданню професійної прав-
ничої допомоги клієнтам.
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LEGAL PRINCIPLES OF TAXATION 
OF INDIVIDUAL ATTORNEY ACTIVITY: 

THEORETICAL ASPECTS
Scientifi c labour is devoted research of legal 

principles and theoretical positions of taxation 
of individual attorney activity. An author is 
analyse the theoretical aspects of determination 
of legal status of payer of tax during realization 
of individual attorney activity and the 
substantive provisions of legislation are exposed 
in relation to the terms of registration, account 
and declaration of attorney activity, by the 
concerned persons and physical persons which 
carry out professional activity. The features of 

realization of individual attorney activity are 
outlined as a separate type of entrepreneurial 
or professional activity.

Failings and blanks of modern tax 
legislation are exposed in relation to 
declaration of incomes of physical persons of 
purchased by realization of attorney activity 
on territory of Ukraine, the ways of removal 
of these failings are explained and thrown 
out suggestions of improvement of statutory 
provisions. Bringing of norms of current 
legislation of Ukraine is offered to conformity 
with the modern European standards, that will 
provide the proper implementation taxpayers 
the tax obligations, receipt of taxes, collections 
and obligatory payments, in the state or local 
budget, and also will foresee defence of rights 
for taxpayers the concerned persons or physical 
persons which carry out professional activity, in 
particular, attorneys.

Key words: advocacy, institute of advocacy, 
advocacy activity, physical person which carries 
out professional activity, concerned person, 
individual businessman, taxation of advocacy 
activity.
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Право на справедливий суд є основополож-
ною гарантією захисту прав і свобод людини. 
У статті досліджено становлення концепції 
права на справедливий суд від ідеї до юридич-
ного закріплення на міжнародному рівні. Про-
ведено аналіз форм, видів та правових наслід-
ків порушення права на справедливий суд, як в 
Україні, так і в зарубіжних країнах. Виявлено 
основні причини порушення права на справед-
ливий суд. Запропоновано шляхи та механіз-
ми вдосконалення українського законодавства 
для вирішення системної проблеми порушення 
права на справедливий суд.
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проблеми невиконання судових рішень в 
Україні та надання пропозицій щодо впро-
вадження ефективних механізмів боротьби 
із невиконанням судових рішень в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Питанням змістовного тлумачення пра-
ва на справедливий суд знайшла своє ві-
дображення у наукових працях багатьох 
учених-правників, серед яких І. Гриценко, 
М. Ентін, В. Комаров, О. Кучинська, У. Ко-
руц, М. Погорецький, С. Погребняк, Н. Са-
кара, Н. Сиза, О. Ткачук, Т. Цувіна та ін.

Виклад основного матеріалу
Право на справедливий суд є осново-

положною гарантією захисту прав і свобод 
людини. Від ефективної реалізації права на 
справедливий суд залежить загальна систе-
ма функціонування права.
Фундаментальним для поняття права на 

справедливий суд є категорія справедли-
вості. У юридичному сенсі справедливість 
розглядають як властивість права, вираже-
ну, зокрема, в рівному юридичному масш-
табі поведінки і у пропорційності юридич-
ної відповідальності вчиненому правопо-
рушенню [1] або як розмірність, рівність у 
правовому статусі суб’єктів[2]. 
З найдавніших часів справедливість 

розглядалась як ключова категорія при 
здійсненні правосуддя. Так, у стародавніх 
східних державах монарх вважався носієм 
вищої справедливості, творцем волі богів 

Постановка проблеми
На сьогодні проблема невиконання су-

дових рішень ЄСПЛ Україною стала сис-
темною, що порушує Конвенцію про захист 
прав людини і основоположних свобод, а 
саме право на справедливий суд. У законо-
давстві України відсутні ефективні засоби 
правового захисту права на справедливий 
судовий розгляд, що порушує основні га-
рантії захисту прав людини. На розгляді 
суду залишається велика кількість скарг, 
які не виконуються через бездіяльність 
держави та кількість яких з роками тільки 
збільшується.

Мета статті
Головною метою роботи є дослідження 

питання становлення концепції права на 
справедливий суд як основоположної га-
рантії прав і свобод людини, аналіз судової 
практики ЄСПЛ, вивчення першопричин 
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і міг віддати «всякому скаржнику справед-
ливість». У Стародавньому Єгипті і Старо-
давній Індії судове рішення сприймалося 
як акт справедливості, який відбувається за 
допомогою законів, а іноді й за участю бо-
гів. В одному з найдавніших законодавчих 
кодексів Закони Хамурапі закріплювалося: 
«Щоб сильний не пригноблював слабкого, 
щоб надати справедливість сироті та вдові, 
щоб у Вавилоні – місті, главу якого вознес-
ли Анум і Елліль, в Есагіле – храмі, фунда-
мент якого міцно встановили, точно небеса 
і земля, – судити суд країни, виносити рі-
шення країни, притисненому надати спра-
ведливість» [3]. У Стародавньому Єгипті 
судове рішення вважалося ідеалом суворої 
справедливості, в інструкціях фараон на-
ставляв візира, щоб той судив усі випадки 
за законом, поважаючи справедливість. Ан-
тичні мислителі так само акцентували важ-
ливість поняття справедливого суду, так 
Аристотель зазначав: «Іти до суду – значить 
звертатися до справедливості, оскільки суд-
дя прагне бути ніби уособленою справед-
ливістю; до того ж, люди шукають неупе-
редженого суддю» [4]. 
З роками ідея права на справедливий 

суд розвивалася і була кодифікована на 
міжнародному рівні в Загальній декла-
рації прав людини. Так, ст. 8 Декларації 
передбачає, що кожна людина має «право 
на ефективне поновлення у правах ком-
петентними національними судами в разі 
порушення її основних прав, наданих їй 
конституцією або законом». Сучасна ін-
ституціоналізація права на справедливий 
судовий розгляд на міжнародному рівні 
відбулася з прийняттям Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних сво-
бод 1950 року (далі- Конвенція), де у п. 1 
ст. 6 закріплено право кожного на спра-
ведливий і публічний судовий розгляд 
його справи упродовж розумного строку 
незалежним і безстороннім судом, вста-
новленим законом, який вирішить спір 
щодо його прав та обов’язків цивільно-
го характеру або встановить обґрунтова-
ність будь-якого висунутого проти нього 
кримінального обвинувачення, що в по-
дальшому вплинуло на законодавство єв-
ропейських країн. 

Також, право на справедливий судовий 
розгляд знайшло своє закріплення на на-
ціональному рівні у Сполучених Штатах 
Америки в Біллі про права, де у 6 поправці 
зазначено, що «у всіх випадках криміналь-
ного переслідування обвинувачений має 
право на швидкий і публічний суд неупе-
реджених присяжних того штату та округу, 
де було скоєно злочин; причому цей округ 
повинен бути заздалегідь встановлений за-
коном; обвинувачений має право на інфор-
мування про характер і підстави звинува-
чення, на очну ставку з свідками, які пока-
зують проти нього, на примусовий виклик 
свідків, що показують на його користь, і на 
допомогу адвоката для свого захисту». 
Натомість, право на справедливий суд 

не знайшло свого безпосереднього тек-
стуального відображення в Конституції 
України. Проте, у ст. 55 зазначено: «Права 
і свободи людини і громадянина захища-
ються судом. Кожному гарантується право 
на оскарження в суді рішень, дій чи без-
діяльності органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування, посадових 
і службових осіб». Також контекстуально 
з деяких статей Розділів 1, 2 Конституції 
України можна виділити елементи права 
на справедливий суд. Наприклад: 

 ст. 8 (Звернення до суду для захис-
ту конституційних прав і свобод людини 
і громадянина безпосередньо на підставі 
Конституції України гарантується);

 ст. 32 (Кожному гарантується судо-
вий захист права спростовувати недосто-
вірну інформацію про себе і членів своєї 
сім’ї та права вимагати вилучення будь-
якої інформації, а також право на відшко-
дування матеріальної і моральної шкоди, 
завданої збиранням, зберіганням, викорис-
танням та поширенням такої недостовірної 
інформації); 

 cт. 63 (Підозрюваний, обвинуваче-
ний чи підсудний має право на захист). 

17 липня 1997 року Україна ратифікува-
ла Конвенцію, визнавши обов’язкову юрис-
дикцію Європейського суду з прав людини, 
та закріпивши в Україні на законодавчому 
рівні механізми, які регулюють забезпечен-
ня виконання судових рішень національни-
ми судами. Так, наприклад, відповідно до 
ст. 9 Конституції України чинні міжнародні 
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договори, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою України, є части-
ною національного законодавства України. 
Також ст. 1 Закону України «Про виконан-
ня рішень та застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини» закріплює 
необхідність виконання рішення за допо-
могою запровадження заходів індивідуаль-
ного характеру: відшкодування шкоди, за-
подіяної порушенням права, гарантовано-
го Конвенцією, а також відновлення пору-
шеного права, якщо це можливо (додаткові 
заходи індивідуального характеру)[5]. 
Але проаналізувавши рішення ЄСПЛ з 

2004 року проти України, можна зробити 
висновок, що в Україні набула систематич-
ного характеру проблема порушення п.1 
ст. 6, ст. 13 Конвенції та статті 1 протоко-
лу № 1 до Конвенції, невиконання судових 
рішень. Про що свідчать пілотні рішення 
по справах «Іванов проти України» та «Бур-
мич та інші проти України».
Першою ознакою існування проблеми 

невиконання судових рішень було у спра-
ві «Кайсин та інші проти України », у якій 
було запропоновано дружнє врегулюван-
ня. У справі «Жовнер проти України» було 
вперше офіційно зафіксовано цю пробле-
му з погляду Конвенції. А вже у 2004 році 
Судом було встановлено вперше порушен-
ня, пов’язане з невиконання рішень наці-
ональних судів України. Після цього було 
винесено низку судових рішень в аналогіч-
них справах. 
Для врегулювання такої комплексної 

проблеми в судочинстві України 15 жовтня 
2009 року Судом було винесено пілотне рі-
шення по справі «Іванов проти України», 
у якому зазначалося, що проблема трива-
лого виконання остаточних національних 
рішень та відсутності ефективного націо-
нального засобу правового захисту для їх 
виправлення стала повторювальною, яка, у 
свою чергу, стає джерелом найбільш частих 
порушень Конвенції, так понад 300 справ 
надійшло до Суду з 2004 року саме через 
порушення ст. 6 Конвенції. Як зазначено 
Судом, справа «Іванов проти України» де-
монструєте невирішення зазначених про-
блем Україною, незважаючи на чітку прак-
тику Суду. Тому було винесено рекоменда-

ції стосовно того, як вирішити ці проблеми, 
а саме: Україна повинна впровадити у свій 
правовий порядок ефективний засіб право-
вого захисту, який забезпечуватиме адек-
ватну та достатню компенсацію у випадку 
невиконання або несвоєчасного виконання 
рішень.
У результаті не врегулювання Україною 

проблеми невиконання судових рішень, піс-
ля пілотного рішення за період 2013-2017 
років до Суду надійшло 12143 скарги, які 
стосуються порушення Україною п. 1 ст. 6 
та ст. 13 Конвенції. Для ефективного вирі-
шення проблеми рішенням Великої Пали-
ти 2017 року у справі «Бурмич та інші про-
ти України» було встановлено необхідність 
об’єднати ці п’ять заяв та 12143 заяви, що 
знаходяться на розгляді в Суді, згідно з 
Правилом 42 § 1 Регламенту Суду з огляду 
на спільне походження цих заяв із систем-
ного порушення Конвенції. У рішенні було 
встановлено, що Україна не вирішила сис-
тематичну проблему щодо невиконання рі-
шень національних судів; реформи, які були 
проведені, мали загальний характер і при-
звели лише до збільшення числа скарг. Та-
кож Судом було зазначено, що їх кількість у 
подальшому може збільшуватися; через те, 
що Суд не є судом першої інстанції, усі спра-
ви видаляються з бази суду і передаються на 
розгляд Комітету Міністрів, а порушення в 
них визнається автоматично; рішення на-
ціональних судів мають бути виконані під 
контролем Комітету Міністрів. При цьому у 
майбутньому Суд закріплює за собою право 
передавати такі типові справи до Комітету 
Міністрів, у яких уже визнано порушення 
автоматично та якщо заявниками були до-
тримані формальні критерії прийнятності.
Переважна кількість скарг проти Укра-

їни стосується надмірної тривалості до-
судового слідства у кримінальних прова-
дженнях, судового розгляду чи виконання 
рішень національних судів та відсутності 
правових засобів для вирішення цієї про-
блеми на національному рівні. Як зазначає 
С.В. Шевчук, найбільша кількість справ 
проти України за останні роки стосується 
саме порушення національними судами 
права на справедливий судовий розгляд 
протягом розумного строку[6]. 
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Відповідно до ст. 6 Конвенції розумний 
строк є обов’язковим при розгляді цивіль-
них, кримінальних та адміністративних 
справ. Так, у цивільних та адміністратив-
них справах перебіг розумного строку по-
чинається з моменту відкриття проваджен-
ня, а в окремих випадках з моменту виник-
нення права на подання позову.
Стосовно практики Суду в криміналь-

них справах, розумний строк визначається з 
дня, коли особі було пред’явлено обвинува-
чення. У Конституцію України з 02.06.2016 
були внесені зміни щодо правосуддя від-
повідно до яких у п. 7 с. 129 зазначається, 
що основними засадами судочинства є ро-
зумні строки розгляду справи судом, нато-
мість, чіткого тлумачення поняття “розумні 
строки” в контексті Конституції України на 
разі немає. Варто зазначити, що Конститу-
ційний Суд тлумачить поняття «розумний 
строк», але в контексті досудового слідства 
в рішенні у справі про розгляд судом окре-
мих постанов слідчого і прокурора, зазна-
чаючи, що поняття «розумний строк досу-
дового слідства» є оціночним, тобто таким, 
що визначається у кожному конкретному 
випадку з огляду на сукупність усіх об-
ставин вчинення і розслідування злочину 
(злочинів). Визначення розумного строку 
досудового слідства залежить від багатьох 
факторів, включаючи обсяг і складність 
справи, кількість слідчих дій, число потер-
пілих та свідків, необхідність проведення 
експертиз та отримання висновків тощо[7]. 
Також для забезпечення виконання судо-
вих рішень у розумні строки повинні бути 
передбачені ефективні засоби правового 
захисту, як це вимагається ст. 13 Конвенції.
Практика зарубіжних держав, у першу 

чергу Італії, Польщі, Словенії, Хорватії, ви-
значає основні способи вирішення пробле-
ми порушення п. 1 ст. 6 та ст. 13 Конвенції, 
зокрема пришвидшувальних, мета яких 
полягає у впливі на термін розгляду справи 
за допомогою скарги або клопотання про 
прискорення розгляду справи до голови 
суду; та компенсаторних, сутність яких по-
лягає у відшкодуванні компенсацій за вже 
порушені права при судовому розгляді за 
допомогою подачі скарги або позову. Для 
більшої ефективності захисту права на су-

довий розгляд у розумні строки зарубіжні 
країни використовують обидва способи у 
поєднанні. 
Так, в Італії 24 березня 2001 року ухва-

лено Закон «Пінто», який запроваджує ком-
пенсаторний засіб вирішення спорів щодо 
розумної тривалості судового розгляду на 
національному рівні. Зокрема, передбачає 
можливість подання заяви про відшко-
дування шкоди за порушення розумного 
строку судового розгляду. Так, скарга по-
дається протягом провадження або протя-
гом шести місяців з дня набрання законної 
сили остаточного рішення суду [8].
Стосовно запровадження засобу право-

го захисту права на справедливий судовий 
розгляд у розумні строки в Польщі, то він 
відрізнявся від попереднього. Так, у 2004 
році в Польщі набрав чинності Закон «Про 
скарги на порушення права сторони на 
розгляд без необґрунтованої затримки су-
дового розгляду», який передбачає відпові-
дальність за затримки під час судового роз-
гляду справи. Законом було передбачено 
право подання скарги, стосовно того, що 
провадження по справі триває довше, ніж 
це потрібно для з’ясування фактичних та 
правових питань, які мають бути встанов-
лені для правильного вирішення справи чи 
виконання рішення суду. Крім того, відпо-
відно до Закону суд може зобов’язати Дер-
жавне казначейство виплатити певну суму 
компенсацій, якщо така вимога вказана у 
скарзі [9]. 
Ще одним прикладом успішного меха-

нізму захисту права на справедливий су-
довий розгляд у розумний строк було при-
йняття Хорватією у 2005 році нового «Акту 
про суди», який містить главу «Захист пра-
ва на справедливий судовий розгляд про-
тягом розумного строку», у котрій закрі-
плюється право сторони, яка вважає, що її 
права були порушені, подати вимогу про 
захист цього права до суду вищої інстанції, 
а кінцевим засобом захисту є конституцій-
на скарга до Конституційного Суду.
У 2006 році у Словенії було прийнято 

«Акт про захист права на справедливий су-
довий розгляд без неналежних затримок», 
який передбачає два способи правового 
захисту, один з яких спрямований на при-
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швидшення процесу, це так звана «нагля-
дова скарга», мається на увазі, що сторона, 
яка вважає, що її право було порушено, має 
право подати наглядову скаргу голові суду, 
у якому розглядається її справа, а інший – 
компенсаторного характеру у формі позову 
про порушення права.
Виходячи з досвіду зарубіжних країн, 

слід зазначити, що врегулювання проблеми 
невиконання судових рішень стає першо-
черговою задачею для вирішення уповно-
важеними органами, з метою забезпечення 
ефективного захисту прав і свобод людини, 
гарантованими Конвенцією. 
Варто зазначити, що на вирішення про-

блеми невиконання судових рішень впли-
ває забезпечення діяльності судової влади, 
наприклад, несформованість вищої квалі-
фікаційної комісії суддів, хоча, Вища рада 
правосуддя оголосила про початок конкур-
су до складу ВККСУ з 26 грудня 2019 року. 
З 7 листопада 2019 року набрав чиннос-
ті Закон України № 193-IX, у якому було 
зазначено про припинення повноважень 
всього складу ВККСУ, між тим, без чинної 
ВККСУ, яка відповідає за добір кандида-
тів на суддівські посади та кваліфікаційне 
оцінювання суддів, неможливо заповнити 
вакансії в судах, кількість яких уже сягає 
близько двох тисяч. Через брак суддів спра-
ви у судах чекають на вирішення роками. 
Це фактично позбавляє громадян України 
доступу до правосуддя[10]. 

Висновки і пропозиції
Для вирішення системної проблеми в 

Україні порушення п. 1 ст. 6 Конвенції та 
невиконання судових рішень слід враху-
вати досвід зарубіжних країн. Зокрема, за-
кріпити на законодавчому рівні комплек-
сний ефективний засіб правового захисту 
права на справедливий судовий розгляд 
упродовж розумного строку, що містив би 
пришвидшувальний та компенсаторний 
механізми вирішення проблеми. Виходячи 
з вищезазначеного, слід вказати, що одні-
єю з першопричин невиконання судових 
рішень є невизначеність поняття розум-
них строків, яке закріплено в п. 7 ст. 129, 
тому слід звернутися до Конституційного 
Суду України з конституційними поданням 

щодо офіційного тлумачення положення п. 
7 ст. 129 Конституції України. Також про-
аналізувавши текст Конституції України, 
варто зазначити, що окрема стаття, у якій 
закріплювалися б основні елементи права 
на справедливий суд, у ній відсутня. Вбача-
ємо доцільним конкретизувати загальний 
найбільш принциповий перелік елементів 
права на справедливий суд, який може не 
бути вичерпним, втім, здатний виступати 
ідентифікатором ефективного судового за-
хисту прав та свобод людини і громадяни-
на.
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SUMMARY 
The right to a fair trial is a fundamental 

guarantee of the protection of human rights and 
freedoms. The article examines the formation of the 
concept of the right to a fair trial from idea to legal 
consolidation at the international level. The analysis 
of forms, types and legal consequences of violation 
of the right to a fair trial, both in Ukraine and in 
foreign countries. The main reasons for the violation 
of the right to a fair trial have been identifi ed. Ways 
and mechanisms to improve Ukrainian legislation to 
address the systemic problem of violation of the right 
to a fair trial are proposed.

The creation of international mechanisms to 
guarantee fundamental human rights and freedoms 
is one thing one of the greatest achievements of 
the world community in the twentieth century. 
These guarantees are found its expression and 
consolidation through the worldwide recognition of 
international treaties with human rights, as well as 
special bodies, authorized to monitor the observance 
of fundamental human rights and freedoms. One of 
the most effective among such bodies are European 
Court of Human Rights (ECHR).

Execution of a court decision is the fi nal stage of 
judicial protection, thus implementation this stage is 
an important element of security the right of a person 
to a fair trial. This right, enshrined in Art. 6 of the 
European Convention on protection of individual 
rights and fundamental freedoms, y The case law of 
the European Court of Human Rights is interpreted 
quite broadly. The binding nature of a court decision 
is an integral part of a modern democracy. Execution 
of a court decision is a manifestation of the real level 
of protection of the rights and freedoms of a person 
can provide the state. That is why attention to this 
issue is focused on both scientists and practitioners. 
This issue is equally important for all ordinary 
citizens who face violations their rights and need 
their effective protection.
Ключові слова: право на справедливий суд, 

розумні строки, справедливість, виконання 
рішень. 



30

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2021

ÞÐÈÄÈ×Í² ÃÀÐÀÍÒ²¯ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÒÐÓÄÎÂÈÕ 
ÏÐÀÂ Á²ÆÅÍÖ²Â ÒÀ ÎÑ²Á, ßÊ² ÏÎÒÐÅÁÓÞÒÜ 

ÄÎÄÀÒÊÎÂÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÓ

У статті, спираючись на аналіз наукових 
поглядів eчених та норм чинного законодав-
ства, розглянуто питання юридичних гаран-
тій реалізації трудових прав біженців та осіб, 
які потребують додаткового захисту. 
Встановлено, що юридичні гарантії реалі-

зації трудових прав біженців та осіб, які по-
требують додаткового захисту – це сукупність 
форм, засобів, заходів та умов, що сприяють 
здійсненню та забезпеченню права на працю, 
його захисту та охороні, а також виконанню 
кореспондуючих обов’язків учасників трудових 
правовідносин, однією зі сторін яких є біже-
нець або особа, яка потребує додаткового за-
хисту. 
Підкреслено, що юридичні гарантії реалі-

зації трудових прав біженців та осіб, які по-
требують додаткового захисту на сьогодні, 
на жаль, можна оцінити як низькі, а тому 
національне трудове законодавство у цій сфері 
потребує подальшого доопрацювання, удоско-
налення та гармонізації із міжнародним за-
конодавством.
Надано пропозиції щодо вдосконалення 

національного трудового законодавства у до-
сліджуваній сфері та запропоновано внести 
зміни до норм чинного законодавства з метою 
його вдосконалення, гармонізації та приведен-
ня у відповідність до міжнародних стандартів 
у сфері праці. 
Ключові слова: біженці, гарантії, законо-

давство, особа, яка потребує додаткового за-
хисту, трудові права, трудове право, правове 
регулювання, юридичні гарантії, юридичні 
гарантії трудових прав.
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Постановка проблеми
Численні військові та політичні кон-

флікти e світі, систематичні порушення 
прав людини, переслідування через озна-
ки раси, віросповідання, національності, 
політичні переконання, а також інші види 
дискримінації, призводять до того, що ве-
лика кількість людей вимушено покидає 
країну свого постійного місця проживання 
та шукає притулку в інших державах. На-
плив біженців та осіб, які потребують до-
даткового захисту, є проблемою не лише 
для країн Європи та далекого зарубіжжя, 
а й для України. Проблеми у цій сфері ви-
кликають труднощі не лише економічного, 
соціального та психологічного характеру 
для цих категорій осіб, а й для країни, що 
надає їм притулок та захист. Прибувши 
до іншої держави, людина зіштовхується з 
рядом проблем, однією із найважливіших 
серед яких є реалізація права на працю, за 
допомогою якої вони можуть забезпечити 
собі та своїм родинам гідний рівень життя. 
А тому питання юридичних гарантій тру-
дових прав біженців та осіб, які потребу-
ють додаткового захисту, є актуальним та 
потребує науково-теоретичного осмислен-
ня та обґрунтування.

Аналіз останніх досліджень                          
і публікацій

Питання, що стосуються юридичних 
гарантій реалізації трудових прав біжен-
ців та осіб, які потребують додаткового за-
хисту, були предметом дослідження бага-
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тьох вітчизняних та зарубіжних науковців. 
Проблемою визначення, систематизації 
та актуалізації понятійно-категоріально-
го апарату юридичних гарантій реаліза-
ції трудових прав та їх класифікації в тій 
чи іншій мірі займалися такі науковці, 
як: В. М. Андріїв, А. О. Бабенко, П. А. Бу-
щенко, В. С. Венедіктов, В. В. Жернаков, 
М. І. Іншин, К. Ю. Мельник, А. М. Остро-
верх, С. М. Прилипко, В. М. Скобєлкін, 
О. П. Смирнов, Н. М. Хуторян, І. І. Ча-
нишева, О. М. Ярошенко та багато інших. 
Втім, незважаючи на численні наукові здо-
бутки, ця проблематика не втратила своєї 
актуальності. Окрім того, справедливим 
буде вказати на той факт, що проблема 
юридичних гарантій реалізації трудових 
прав біженців та осіб, які потребують до-
даткового захисту належної уваги у науко-
вих працях вітчизняних учених, не отри-
мала ґрунтовного науково-теоретичного 
дослідження.

Метою даної статті є комплексне на-
уково-теоретичне дослідження проблеми 
юридичних гарантій реалізації трудових 
прав біженців та осіб, які потребують до-
даткового захисту, а також визначення де-
фініцій основних понять у цій сфері.

Виклад основного матеріалу
Перш ніж розглянути поняття «юри-

дичні гарантії реалізації трудових прав 
біженців та осіб, які потребують додатко-
вого захисту», доцільно з’ясувати сутність 
поняття «біженці» та «особи, які потребу-
ють додаткового захисту». Поняття «бі-
женці» у науковій літературі трактується 
по-різному. Зокрема, Академічний тлу-
мачний словник української мови надає 
наступне визначення: «біженці» - це люди, 
які залишають місце свого проживання під 
час війни або стихійного лиха [1]. Вперше 
поняття «біженець» було закріплено на 
міжнародному рівні у Конвенції про статус 
біженців 1951 року. Після цього дефініція 
зазначеного поняття була імплементова-
на до законодавства багатьох країн світу. 
У 2002 році був прийнятий Закон Украї-
ни «Про біженців», який уперше закріпив 
поняття «біженець» у національному за-

конодавстві, у подальшому набув чинності 
Закон України «Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового 
захисту», який діє і сьогодні. Так, відпо-
відно до Закону України «Про біженців та 
осіб, які потребують додаткового або тим-
часового захисту» «біженець» - особа, яка 
не є громадянином України і внаслідок 
обґрунтованих побоювань стати жертвою 
переслідувань за ознаками раси, віроспові-
дання, національності, громадянства (під-
данства), належності до певної соціальної 
групи або політичних переконань перебу-
ває за межами країни своєї громадянської 
належності та не може користуватися за-
хистом цієї країни або не бажає користува-
тися цим захистом внаслідок таких побою-
вань, або, не маючи громадянства (піддан-
ства) і перебуваючи за межами країни сво-
го попереднього постійного проживання, 
не може чи не бажає повернутися до неї 
внаслідок зазначених побоювань (ст. 1) [2]. 
Із зазначеного вбачається, що біженець – 
це: по-перше, особа, яка шукає притулку 
у країні, громадянином якої вона не є; по-
друге, така особа зазнає переслідувань або 
має обґрунтовані побоювання таких пере-
слідувань за певними критеріями, зокре-
ма, ознаками раси, віросповідання, наці-
ональності, політичних переконань тощо; 
і, по-третє, особа не може користуватися 
захистом країни свого підданства або не 
бажає з особистих причин користуватися 
таким захистом.
Надаючи особі статус біженця, Україна 

надає захист іноземним громадянам і осо-
бам без громадянства, які шукають захис-
ту на її території. Окрім того, національне 
законодавство додатково передбачає іншу 
форму захисту для осіб – шукачів притул-
ку, зокрема, надання статусу особи, яка 
потребує додаткового захисту. Так, згідно 
зі ст. 1 Закону України «Про біженців та 
осіб, які потребують додаткового або тим-
часового захисту», особа, яка потребує до-
даткового захисту, – це особа, яка не є бі-
женцем відповідно до Конвенції про статус 
біженців 1951 року і Протоколу щодо ста-
тусу біженців 1967 року та цього Закону, 
але потребує захисту, оскільки така особа 
змушена була прибути в Україну або зали-
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шитися в Україні внаслідок загрози її жит-
тю, безпеці чи свободі в країні походжен-
ня через побоювання застосування до неї 
смертної кари або виконання вироку про 
смертну кару чи тортур, нелюдського або 
такого, що принижує гідність, поводжен-
ня чи покарання або загальнопоширено-
го насильства в ситуаціях міжнародного 
або внутрішнього збройного конфлікту чи 
систематичного порушення прав людини і 
не може чи не бажає повернутися до такої 
країни внаслідок зазначених побоювань 
[2]. Закріплення Україною додаткових 
форм захисту для осіб – шукачів притулку 
– є намагання законодавця наблизити на-
ціональне законодавство до міжнародних 
стандартів у цій сфері.
Важливо зазначити, що після надання 

особі статусу біженця або особи, яка по-
требує додаткового захисту, коло її прав 
та обов’язків розширюється, порівняно з 
особами, яким такий статус ще не присво-
єно. Зокрема, такі особи мають рівні з гро-
мадянами України права на: пересування; 
вільний вибір місця проживання; вільне 
залишення території України, крім обме-
жень, встановлених законом; працю; про-
вадження підприємницької діяльності, не 
забороненої законом; охорону здоров’я; 
медичну допомогу та медичне страхуван-
ня; відпочинок; освіту; свободу світогляду 
та віросповідання тощо (ст. 15) [2]. Отже, 
біженцям та особам, які потребують додат-
кового захисту, згідно з нормами чинного 
законодавства належні як загальні пра-
ва та свободи, передбачені для громадян 
України та інших категорій осіб, що пере-
бувають на її території, а також спеціаль-
ні права, обумовлені особливим правовим 
статусом досліджуваної категорії осіб.
Україна, проголосивши себе демокра-

тичною, правовою, соціальною державою, 
визнала людину, її права, свободи, інте-
реси, соціальну рівність найвищою соці-
альною цінністю в нашій державі. Гарантії 
дотримання прав і свобод осіб визначають 
спрямованість нашої держави [3]. А відтак, 
правове регулювання у сфері прав люди-
ни спрямоване на встановлення, визнання 
і захист прав людини, що має гарантувати 
усім людям гідне життя, тобто безпечне, 

матеріально забезпечене і здорове. Отри-
мавши закріплення в Конституції України, 
права людини визначають межі цих прав, 
можливість користування благами для за-
доволення своїх інтересів [4, с. 44].
З огляду на зазначене вище, можемо 

констатувати, що гарантування прав і сво-
бод людини є актуальним питанням для 
будь-якої правової держави, особливо у 
випадку біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту, враховуючи вразли-
вість такої категорії осіб. Саме тому пи-
тання гарантій реалізації прав і свобод є 
ключовим для будь-якої галузевої науки, 
зокрема і для трудового права. Щодо ви-
значення поняття «гарантії» точки зору 
науковців дещо різняться, а тому розгля-
немо деякі з них. 
Так, Є. В. Білозьоров під гарантіями 

розуміє цілу низку конкретних засобів, за-
вдяки яким стає реальним ефективне здій-
снення громадянами своїх прав і свобод, 
їх охорона та захист від правопорушення. 
Їх головне призначення, на думку автора, 
з якою ми погоджуємося, полягає у забез-
печенні всіх і кожного рівними правови-
ми можливостями для набуття, реалізації, 
охорони та захисту суб’єктивних прав і 
свобод [5, с. 27]. У свою чергу, С. В. Селе-
зень вказує, що «гарантії» – це закріплені 
в законодавстві умови та засоби, що забез-
печують суб’єктам трудових і похідних від 
них правовідносин реальні можливості 
для охорони, безперешкодного здійснен-
ня, відновлення (у випадку порушення) 
їх суб’єктивних прав і належного вико-
нання ними обов’язків [6, с. 34]. Л. В. Ко-
това зазначає, що гарантії прав та свобод 
– це обов’язки держави захищати людину, 
створювати правові, соціальні і культурні 
умови для реалізації її прав і свобод, а та-
кож діяльність міжнародних і державних 
організацій із захисту прав людини [7,-
с. 507–508].
Враховуючи зазначене, можемо гово-

рити про те, що гарантії – це сукупність 
засобів та способів реалізації суб’єктивних 
прав та обов’язків людини. У свою чергу, 
юридичні гарантії є складовою гарантій 
прав, свобод та законних інтересів люди-
ни і громадянина. Більшість учених-пра-
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вознавців доходить висновку щодо поділу 
гарантій на загальні та спеціальні. За за-
гальним правилом, до спеціальних науков-
ці відносять юридичні (правові) гарантії.
П. М. Рабінович під юридичними га-

рантіями розуміє «засоби, за допомогою 
яких втілюється, охороняється, а у випад-
ках порушення відновлюється режим за-
конності [8, с. 83]. А. В. Пономаренко за-
пропонував розглядати юридичні гарантії 
як відображену у нормативно-правових 
актах сукупність умов, способів та засобів, 
за допомогою яких визначається порядок 
реалізації, здійснення прав і свобод особи, 
а також їх охорони, захисту та відновлен-
ня у разі порушення [9, с. 39]. Отже, за-
вдяки юридичним гарантіям здійснюють-
ся, реалізуються та охороняються права, 
інтереси та обов’язки людини, передбаче-
ні нормативно-правовими актами. Дещо 
іншої точки зори дотримується О. В. Міц-
кевич, який під юридичними гарантіями 
розуміє встановлений державою порядок 
діяльності державних органів та установ, 
громадських організацій, спрямований на 
попередження й припинення посягань на 
права громадян, на відновлення цих прав 
і залучення до відповідальності за пору-
шення цих прав [10, с. 16].
Із вищевикладеного вбачається, що по-

гляди науковців на визначення поняття 
«юридичні гарантії» різняться. Так, одна 
група науковців схиляється до точки зору, 
що юридичні гарантії – це норми-прин-
ципи, які знаходять своє відображення 
у чинних нормативно-правових актах, 
а інша група вчених до складу юридич-
них гарантій включає порядок діяльності 
державних органів, органів місцевого са-
моврядування, громадських організацій 
тощо. В. М. Андріїв, у свою чергу, юридич-
ні гарантії поділяє на два види: по-перше, 
гарантії, закріплені в нормах – принци-
пах; по-друге, організаційно – правові 
гарантії прав та свобод людини і грома-
дянина. Вчена зазначає, що першочерго-
вим видом юридичних гарантій є норми-
принципи, зокрема, ті, які забезпечують 
права та свободи людини і громадянина, 
щодо непорушності, невичерпності, рівно-
сті, необмеженості конституційних прав і 

свобод людини і громадянина. До іншо-
го виду юридичних гарантій дослідниця 
відносить організаційно-правові гарантії 
прав та свобод людини і громадянина, а 
саме діяльність державних органів та гро-
мадських організацій щодо забезпечення, 
реалізації та охорони прав і свобод люди-
ни і громадянина [11, с. 15].
Отже, юридичні гарантії – це сукуп-

ність визначених у нормативно-право-
вих актах умов та засобів, що забезпечу-
ють реалізацію прав, свобод, інтересів та 
обов’язків усіх суб’єктів права. Одним із 
видів спеціальних юридичних гарантій є 
трудові юридичні гарантії. Поняття юри-
дичних гарантій реалізації трудових прав 
також визначається вченими у сфері тру-
дового права по-різному. На переконан-
ня В. М. Андріїв, «юридичні гарантії тру-
дових прав працівників – це така система 
умов, способів, прийомів та форм, яка по-
кликана охороняти, захищати ці права, за-
безпечувати їх безперешкодну реалізацію 
та виконання кореспондуючих останнім 
обов’язків» [11, с. 18]. О. В. Кузніченко за-
значає, що найважливіша функція гаран-
тій трудових прав працівників, як право-
вих засобів, полягає в досягненні ними 
цілей правового регулювання. Вона ви-
являється в тому, що в результаті реалі-
зації правових засобів забезпечується рух 
і захист трудових прав і законних інте-
ресів працівників, гарантується їх законне 
і справедливе задоволення [12, с. 27].
Отже, юридичні гарантії реалізації тру-

дових прав – це закріплена у нормах чин-
ного трудового законодавства сукупність 
інструментів та засобів, використання 
яких дозволяє забезпечити безперешкод-
не здійснення та реалізацію таких прав. 
Основне призначення відповідних юри-
дичних гарантій полягає в охороні та за-
хисті трудових прав і законних інтересів 
працівників, а також у забезпеченні вико-
нання обов’язків сторін трудових право-
відносин.
Біженці та особи, які потребують до-

даткового захисту, володіють певним об-
сягом трудових прав, з урахуванням їх 
особливого правового статусу. Утім, з 
перших днів присвоєння статусу таким 
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категоріям осіб, перед біженцями та осо-
бами, які потребують додаткового статусу, 
постає ряд проблем, зокрема можливість 
знайти роботу ускладнюється проблемами 
дискримінації трудових прав таких осіб. 
Така проблема може виникати через брак 
інформації у роботодавця щодо досвіду 
роботи, знань, умінь, кваліфікації такого 
працівника, адже освіту та досвід роботи 
така особа отримувала за кордоном. Час-
то причиною дискримінації у цій сфері є 
мовний бар’єр або банальне небажання 
роботодавців брати на роботу таку кате-
горію осіб. А тому юридичні гарантії реа-
лізації трудових прав біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту, відігра-
ють важливу роль у захисті та охороні їх 
трудових прав, а також у забезпеченні ви-
конання кореспондуючих обов’язків усіх 
учасників трудових правовідносин.
Юридичні гарантії реалізації трудових 

прав біженців також слід віднести до спеці-
альних гарантій. До юридичних гарантій 
належить система засобів правової охоро-
ни особистості та засобів їх правомірної 
реалізації. Це означає, що норми міжна-
родного і внутрішньодержавного права, 
закріплені в них юридичні засоби спря-
мовані на конкретизацію прав, свобод і 
обов’язків людини, визначення порядку їх 
охорони і захисту [13, с. 162]. Основними 
міжнародними документами, що гаран-
тують дотримання прав біженців нарівні 
з іншими категоріями населення, є:  За-
гальна декларація прав людини (1948 р.); 
Міжнародний пакт про громадянські та 
політичні права (1966 р.); Міжнародна 
конвенція про ліквідацію усіх форм расо-
вої дискримінації (1965 р.); Міжнародний 
пакт про економічні, соціальні та культур-
ні права (1966 р.); Конвенція ООН про 
статус біженців (1951 р.); Протокол щодо 
статусу біженців (1966 р.) тощо.
Національною базовою юридичною 

основою, що містить правові норми, 
пов’язані з реалізацією трудових прав бі-
женців, є: Конституція України; Кодекс 
законів про працю України; Закон Укра-
їни «Про приєднання України до Конвен-
ції про статус біженців та Протоколу щодо 
статусу біженців»; Закон України «Про бі-

женців та осіб, які потребують додатково-
го або тимчасового захисту»; Закон Украї-
ни «Про зайнятість населення» тощо.
Конституція України гарантує: «Іно-

земці та особи без громадянства, що пере-
бувають в Україні на законних підставах, 
користуються тими самими правами і сво-
бодами, а також несуть такі самі обов’язки, 
як і громадяни України, - за винятками, 
встановленими Конституцією, законами 
чи міжнародними договорами України» 
(ст. 26), а отже, біженці та особи, які по-
требують додаткового захисту, які перебу-
вають на території України, наділені тими 
самими правами, що і громадяни України. 
До того ж, Конституція України захищає 
біженців та осіб, які потребують додатко-
вого захисту, від будь-яких проявів дис-
кримінації, проголошуючи, що «не може 
бути привілеїв чи обмежень за ознаками 
раси, кольору шкіри, політичних, релігій-
них та інших переконань, статі, етнічного 
та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовними або 
іншими ознаками» (ст. 24) [3].
На жаль, Кодекс законів про працю 

України [14] окремо не встановлює юри-
дичних гарантій реалізації трудових прав 
біженців та осіб, які потребують додатково-
го захисту. Утім, норми цього нормативно-
правового акту регулюють трудові відно-
сини всіх працівників, тобто і на біженців 
та осіб, які потребують додаткового захис-
ту. До того ж, положеннями Кодексу зако-
нів про працю встановлена заборона будь-
якої дискримінації у сфері праці. З метою 
вдосконалення національного трудового 
законодавства, видається доцільним допо-
внити Кодекс законів про працю України 
статтею, що встановлює юридичні гарантії 
реалізації трудових прав біженців та осіб, 
які потребують додаткового захисту.
Особа, яку визнано біженцем, або осо-

бою, яка потребує додаткового захисту, 
має рівні права з громадянами України, 
зокрема на працю (ст. 15) [2]. Відповідно 
до статті 42 Закону України «Про зайня-
тість населення» роботодавці мають пра-
во на застосування праці іноземців та осіб 
без громадянства на території України на 
підставі дозволу, що видається територі-
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альними органами центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та 
трудової міграції. Без такого дозволу здій-
снюється працевлаштування, зокрема іно-
земців та осіб без громадянства, які набули 
статусу біженця або особи, яка потребує 
додаткового захисту, відповідно до зако-
нодавства України [15].

Висновки
Проведений вище аналіз дає змогу 

констатувати, що біженці та особи, які по-
требують додаткового захисту, є для Укра-
їни важливим трудовим ресурсом, осо-
бливо в умовах значного відтоку робочої 
сили за межі нашої держави. Однак, при 
цьому практика свідчить про те, що біжен-
ці та особи, які потребують додаткового 
захисту, в нашій країні стикаються з низ-
кою проблем при реалізації свого права на 
працю. В окремих випадках, мова йде про 
неможливість офіційного працевлашту-
вання, невиплату їм заробітної плати, не-
належний соціальний захист тощо.
Враховуючи вищевикладене, можна 

дійти висновку, що юридичні гарантії ре-
алізації трудових прав біженців та осіб, 
які потребують додаткового захисту, – це 
сукупність форм, засобів, заходів та умов, 
що сприяють здійсненню та забезпечен-
ню права на працю, його захисту та охо-
роні, а також виконанню кореспондуючих 
обов’язків учасників трудових правовідно-
син, однією зі сторін яких є біженець, або 
особа, яка потребує додаткового захисту. 
Доцільно підкреслити, що юридичні га-
рантії реалізації трудових прав біженців 
та осіб, які потребують додаткового захис-
ту, на сьогодні, на жаль, можна оцінити як 
низькі. А тому національне трудове зако-
нодавство у цій сфері потребує подальшо-
го доопрацювання, удосконалення та гар-
монізації із міжнародним законодавством.
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SUMMARY 
Based on the analysis of scientifi c views of 

scholars and the norms of current legislation, the 
author of the article has studied the issue of legal 
guarantees for the realization of labor rights of 
refugees and persons requiring additional protection. 

It has been proven that the range of the rights 
and responsibilities, after a person is granted the 
refugee status or the status of a person requiring 
additional protection, is expanded compared to 
those who have not been granted such status yet. In 
accordance with the current legislation refugees and 
persons requiring additional protection have both 
general rights and freedoms provided for citizens of 
Ukraine and other categories of persons staying on 
its territory and special rights due to the special legal 
status of the studied category of persons. 

It has been established that legal guarantees 
for the realization of labor rights of refugees and 
persons requiring additional protection are a set of 
forms, means, measures and conditions that promote 
the exercise and provision of the right to work, its 
protection and defense, as well as the corresponding 
duties of the participants of labor legal relations, 
one of the parties to which is a refugee or a person 
requiring additional protection. 

It has been emphasized that the legal guarantees 
for the realization of labor rights of refugees 
and persons requiring additional protection 
unfortunately can be currently assessed as low and 
therefore, national labor legislation in this area needs 
further refi nement, improvement and harmonization 
with international law. 

The author has provided propositions for 
improving national labor legislation in the studied 
area and has offered to amend the norms of the current 
legislation in order to improve, harmonize and bring 
it into line with international labor standards. In 
particular, it has been offered to supplement the 
Labor Code of Ukraine with the Article establishing 
legal guarantees for the realization of labor rights of 
refugees and persons requiring additional protection.

Key words: refugees, guarantees, legislation, a 
person requiring additional protection, labor rights, 
labor law, legal regulation, legal guarantees, legal 
guarantees of labor rights.
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ÏÐÀÂÎÂ² ÀÑÏÅÊÒÈ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÐÅªÑÒÐÀÖ²¯ 
ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÈÕ ÔÎÐÌÓÂÀÍÜ

Нині правовий аналіз основних аспектів 
державної реєстрації громадських формувань є 
доволі важливим аспектом формування відпо-
відних якісних громадських правових відносин, 
що лежать в основі формування і розвитку 
будь-якого правового суспільства. Предметом 
роботи виступає правовий аспект держав-
ної реєстрації громадських формувань. Мета 
роботи – дослідити основні особливості щодо 
державної реєстрації громадських формувань. 
У роботі використані методи: метод опису, 
формалізації і метод узагальнення. Основні 
результати дослідження. Визначено основні 
аспекти щодо державної реєстрації громад-
ських формувань, а саме: було визначено осно-
вні вимоги щодо процесу державної реєстрації, 
на основі цього розглянуто перелік документів, 
які потрібно подати та принципи об’єднання 
з метою якісного проведення щодо державної 
реєстрації громадських об’єднань, досліджено 
основні проблеми реєстрування і на визначе-
но основні засади щодо їх уникнення. Сучасна 
галузь конституційного права породила безліч 
юридичних механізмів організації конструк-
тивних взаємин між представниками гро-
мадянського суспільства і публічною владою.-
З цією метою в статті визначені особливос-
ті реєстарції громадських об’єднань. Доведе-
но, що громадські об’єднання є вільними при 
виборі своєї назви, проте мають керуватися 
законами, зокрема перевіряти Єдиний дер-
жавний реєстр юридичних і фізичних осіб 
на відсутність тотожного найменування. З 
метою спрощення процедури реєстрування і 
забезпечення зручного пошуку необхідної фор-

 ÑÓÕÎÐÓÊÎÂ Ìèêîëà Ñåðã³éîâè÷ - áàêàëàâð ïðàâà, êàôåäðà Äåðæàâíî-
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ми заяви й полегшення і прискорення процесу 
заповнення відповідних документів. Доведено, 
що на сьогодні розвиток держави вимагає фор-
мування інститутів громадянського суспіль-
ства з метою недопущення стагнації в різних 
сферах життєдіяльності соціуму. Практичне 
значення одержаних результатів може бути 
застосоване для органів державної реєстрації. 
Висновки. Особливість і значимість та-

ких інститутів обумовлюється тим, що в 
правовій державі вони виступають ключовим 
елементом, мостом, що дозволяє транслюва-
ти інтереси і потреби суспільства від його чле-
нів до суб’єктів, уповноважених на прийнят-
тя соціально значущих рішень. 
Ключові слова: державна реєстрація, гро-

мадські формування, право, вимоги, процес. 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями
У зв’язку із розвитком фізичних та 

юридичних осіб приватного права з метою 
здійснення та захисту прав і свобод та за-
доволення суспільних потребна сьогодні 
доцільно розглядаються правові аспекти 
щодо державної реєстрації громадських 
формувань у контексті проблем проведен-
ня державної реєстрації. Таким чином, 
сучасні проблеми в цій галузі потребують 
на сьогодні вирішення, адже державна 
реєстрація громадських формувань є важ-
ливм аспектом задоволення суспільних по-
треб і інтересів громадян. 



38

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2021

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій з теми, виділення не вирішених 
раніше частин загальної проблеми, яким 

присвячується стаття
Питанням правового аналізу основних 

аспектів щодо державної реєстрації гро-
мадських формувань та їх особливостей 
займаються відомі вітчизняні і зарубіжні 
вчені-теоретики в області права, зокрема, 
Н. Г. Клименко [2] – роль державної реє-
страції недержавних інституцій, В. В. Ко-
валенко [3] – громадські організації в Укра-
їні, Л. П. Котяш – адміністративно-пра-
вове регулювання державної реєстрації 
юридичних осіб в Україні, С. В. Лихачов 
– дозвільне впровадження в адміністра-
тивному процесі та ін., праці яких мають 
значну теоретичну цінність, проте, на наш 
погляд, не до кінця розкривають основні 
аспекти проведення державної реєстрації 
громадських формувань і змін щодо про-
цесу їх проведення [4]. 

Формування цілей статті 
(постановка завдання)

Мета статті – дослідити основні осо-
бливості щодо державної реєстрації гро-
мадських формувань.

Виклад основного матеріалу
В Україні реєстрація громадських фор-

мувань регулюється наступними закона-
ми, а саме: «Про громадські об’єднання» 
[6], «Про державну реєстрацію юридич-
них осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань» [7], Податковий 
кодекс України Наказ Міністерства юсти-
ції України від 09.02.2016 року № 359/5 
«Про затвердження Порядку державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, 
що не мають статусу юридичної особи», 
Наказ Міністерства юстиції України від 
18.11.2016 року № 3268/5 «Про затвер-
дження форм заяв у сфері державної ре-
єстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань».
Громадськими об’єднаннями є певні 

спільноти, які мають спільні інтереси і за-
сновані на наступних принципах:

- добровільність, що предбачає вільну 
участь, а саме особа володіє правом утво-
рення, вступу і виходу з організації;

- самоврядність – право учасників само-
стійно виконувати процес управління ор-
ганізацією відповідно до визначеної мети 
і цілей;

- вільний вибір території – право са-
мостійно визначати територію діяльності, 
крім випадків визначених законом;

- рівність перед законом - громадські 
об’єднання є рівними у своїх правах та 
обов’язках відповідно до закону з ураху-
ванням організаційно-правової форми, 
виду та/або статусу такого об’єднання.

- відсутність майнового інтересу – озна-
чає, що члени (учасники) громадського 
об’єднання не мають права на частку май-
на громадського об’єднання та не відпові-
дають за його зобов’язаннями. Доходи або 
майно (активи) громадського об’єднання 
не підлягають розподілу між його членами 
(учасниками) і не можуть використовува-
тися для вигоди будь-якого окремого чле-
на [8].

- прозорість, відкритість передбачає 
право всіх членів (учасників) громадсько-
го об’єднання мати вільний доступ до ін-
формації про його діяльність, у тому числі 
про прийняті громадським об’єднанням 
рішення.

- публічність означає, що громадські 
об’єднання інформують громадськість про 
свої мету (цілі) та діяльність [10].

 Відповідно до абзацу 2 п. 5 Порядку 
державної реєстрації юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, що не мають статусу юри-
дичної особи, затвердженого наказом Мі-
ністерством юстиції України 09.02.2016 
№359⁄5 державна реєстрація громадських 
формувань, символіки громадських фор-
мувань у випадках, передбачених зако-
ном, проводиться Міністерством юстиції 
України і його органами в межах визначе-
них повноважень [10]. 

 Документи, що потрібно дадати із ста-
тусом юридичної особи згідно до ст. 17 ЗУ 
«Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
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ських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV 
у редакції від 01.01.2016: 

- заява про державну реєстрацію ство-
рення юридичної особи; 

- документ, який підтверджує створен-
ня громадського об’єднання, а саме прото-
кол установчих зборів, конференції) (скан-
копії);

- відомості про керівні органи юридич-
ної особи;

- реєстр громадян, що брали участь в 
зборах [10].
Суспільство не може нормально функ-

ціонувати, якщо держава не створює для 
цього необхідних умов як організаційно-
го, так і нормативно-правового характеру. 
Сучасна галузь конституційного права по-
родила безліч юридичних механізмів орга-
нізації конструктивних взаємин між пред-
ставниками громадянського суспільства і 
публічною владою.З цією метою в статті 
визначені особливості реєстарції громад-
ських об’єднань. 

 Громадські об’єднання є вільними при 
виборі своєї назви, проте мають керувати-
ся законами, зокрема перевіряти Єдиний 
державний реєстр юридичних і фізичних 
осіб на відсутність тотожного найменуван-
ня. 

 З метою спрощення процедури реє-
стрування і забезпечення зручного пошу-
ку необхідної форми заяви й полегшення 
і прискорення процесу заповнення відпо-
відних документів Міністерством юстиції 
України затверджено нові форми щодо 
заяв, важливо, що замість 24-х форм заяв 
з 1 червня є лише дев’ять – вони є зібрані 
переважно за видом особи, що реєструє. 
На сьогодні можна оформити докумен-
ти для державної реєстрації громадської 
організації із статусом юридичної особи і 
в електронній формі через персональний 
сайт «Онлайн-будинку юстиції» https://
online.minjust.gov.ua/ [5]. 
Розгляд документів здійснюється про-

тягом трьох днів, вартість послуг є безко-
штовна. Державну реєстрацію громадської 
організації із статусом юридичної особи 
можна побачити в кабінеті «Онлайн-бу-
динку юстиції» або скориставшись пошу-
ком у розділі «Інформація з реєстрів», а та-

кож – за допомогою онлайн-сервісу отри-
мання відомостей із ЄДР через сайтhttps://
usr.minjust.gov.ua/ua [9]. 

 Отож розвиток держави і суспільства 
вимагає формування та активної участі ін-
ститутів громадянського суспільства з ме-
тою недопущення стагнації в різних сфе-
рах життєдіяльності соціуму. Особливість і 
значимість таких інститутів обумовлюєть-
ся тим, що в правовій державі вони висту-
пають ключовим елементом, мостом, що 
дозволяє транслювати інтереси і потреби 
суспільства від його членів до суб’єктів, 
уповноважених на прийняття соціально 
значущих рішень. Правова основа взаємо-
дії суспільства і держави за допомогою ін-
ститутів громадянського суспільства вста-
новлена, в першу чергу, Конституцією. 
Так, згідно з Конституцією кожен має пра-
во на об’єднання, включаючи право ство-
рювати професійні спілки для захисту сво-
їх інтересів. Крім того, гарантується повна 
свобода діяльності громадських об’єднань. 
Одночасно закріплено, що ніхто не може 
бути примушений до вступу в будь-яке 
формування [8].
Особливе місце громадських організа-

цій в реалізації і захисту прав та свобод 
громадян підтверджується тим, що держа-
вою забезпечується дотримання прав і за-
конних інтересів громадських об’єднань, 
надається підтримка їх діяльності. Пра-
вовий статус громадських організацій за-
галом характеризується широким колом 
прав, що дозволяють у повній мірі забез-
печувати реалізацію соціальних прав гро-
мадян. До таких прав загалом відносяться 
право вільно поширювати інформацію про 
свою діяльність, право брати участь у ви-
робленні рішень органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, пра-
во проводити збори, мітинги, демонстра-
ції, ходи і пікетування, право засновувати 
засоби масової інформації і здійснювати 
видавничу діяльність, право представля-
ти і захищати свої права, законні інтереси 
своїх членів і учасників.
Варто й сказати, що вплив некомер-

ційних організацій на соціальну політику 
України зростає, однак вони явно недо-
статньо задіяні в плануванні і обговоренні 
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тематичних національних проєктів і дер-
жавних програм. У підсумку ресурси гро-
мадських формувань задіяні в основному 
на етапі виконання вже поставлених за-
вдань, а не під час формування порядку 
або визначенні пріоритетів соціальної по-
літики, що, у свою чергу, також призво-
дить до того, що громадяни не сприйма-
ють громадські організації як інструмент 
реального вирішення проблем.
Отож, проаналізувавши основні аспек-

ти державної реєстрації громадських фор-
мувань можна сказати, що на сьогодні іс-
нують і певні проблеми найпоширеніші з 
них загалом є [1; 8]: відмови у реєстрації 
через необізнаність у відповідності назви 
юридичної особи; неправильне подання 
документів не уповноваженою на це осо-
бою; не відповідність поданих документів, 
як наслідок виникнення різних помилок; 
недостатня кваліфікація окремих реєстра-
торів; неефективність інструментів оскар-
ження дій державного реєстратора або 
його бездіяльність.
З метою вирішення цих і інших про-

блем щодо процесу реєстрування доціль-
но, на наш погляд, вдосконалити саму про-
цедуру державної реєстрації громадських 
формувань, а саме дотримуватися осно-
вних наступних теоретико-методологіч-
них засад: у Міністерстві юстиції повинні 
досить детально зупинилися на поточному 
стані справ у сфері проведення реєстра-
ційних процедур і визначити головні не-
доліки; більш якісно і коротко окреслили 
найближчі плани по вдосконаленню цьо-
го напрямку; забезпечити надання наших 
послуг у всіх ЦНАПах, які будуть створю-
ватися на території областей; повинні охо-
пити наданням послуг усі адміністратив-
но-територіальні одиниці для практичної 
зручності заявників і розширення спектру 
електронних сервісів; доопрацювати про-
грамне забезпечення на Онлайн будинку 
юстиції; запровадити на сайті «Дія» онлайн 
- послуги із реєстрацією, де буде все чітко 
пояснюватися онлайн оператором.
Дотримання всіх визначених засад за-

безпечить ефективнішу реєстрацію і уник-
нення відмови в реєструванні. Таким чи-
ном, як висновок потрібно сказати, що на 

сьогодні в системі державної реєстрації іс-
нують певні неточності, а саме недоопра-
цювання, які потрібно вирішити для за-
безпечення якісної процедури проведен-
ня реєстрування. 

 Варто зауважити, що на процес реє-
стрування в Україні громадських форму-
вань впливає і відсутність досвіду у сфері 
реєстрації, що значно зупиняє розвиток 
цієї сфери. Отож, дотримання запропоно-
ваних нами теоретико-методологічних за-
сад має на меті формування якісної систе-
ми державної реєстрації з метою уникнен-
ня і розвитку будь-яких дилем у цій сфері 
і з метою і задоволення суспільних потреб.
Отож, як висновок потрібно сказати: 

основа взаємодії суспільства і держави за 
допомогою інститутів громадянського сус-
пільства встановлена, в першу чергу,  Кон-
ституцією згідно з Конституцією кожен 
має право на об’єднання, як було визна-
чено, включаючи право створювати про-
фесійні спілки для захисту своїх інтересів. 
Крім того, гарантується повна свобода ді-
яльності громадських об’єднань і є одно-
часно закріплено, що ніхто не може бути 
примушений до вступу в будь-яке форму-
вання. Підсумовуючи аналіз наведених те-
матик досліджень, можна дійти висновку, 
що реєстрації підлягають не лише юри-
дичні особи та фізичні особи – підприємці, 
які є суб’єктами підприємницької діяль-
ності (суб’єктами господарювання), але й 
юридичні особи та громадські формуван-
ня, що не мають статусу юридичної особи, 
які займаються громадською діяльністю і 
формують громадянське суспільство, на 
що більшість науковців не звертає своєї 
уваги в процесі дослідження, зосереджую-
чись на суб’єктах господарської та підпри-
ємницької діяльності.
Наукова новизна дослідження полягає 

у вдосконалені сучасних вимог процесу 
проведення державної реєстрації громад-
ських формувань в Україні з урахуванням 
її соціального і економічного розвитку.

Висновки
Отже, у статті визначено, що право-

вий аналіз основних аспектів державної 
реєстрації громадських формувань є на 
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сьогодні важливим аспектом формування 
якісних громадських правових відносин, 
що лежать в основі формування і розвитку 
правового суспільства. Відносно цього, у 
процесі розгляду основних правових ас-
пектів щодо державної реєстрації громад-
ських формувань було охарактеризовано 
основні вимоги щодо процесу державної 
реєстрації, на основі цього розглянуто пе-
релік документів, які потрібно подати та 
принципи об’єднання з метою якісного 
проведення щодо державної реєстрації 
громадських об’єднань. Також дослідже-
но, що з метою спрощення процедури 
реєстрування і забезпечення зручного 
пошуку необхідної форми заяви й полег-
шення і прискорення процесу заповнення 
відповідних документів Міністерством 
юстиції України затверджено нові форми 
щодо заяв, а саме: важливо, що замість 
24-х форм заяв з 1 червня є лише дев’ять 
– вони є зібрані переважно за видом осо-
би, що реєструє. Нині можливо оформити 
документи для державної реєстрації гро-
мадської організації із статусом юридичної 
особи і в електронній формі через персо-
нальний сайт «Онлайн-будинку юстиції». 
Вивчено, що розгляд документів здійсню-
ється протягом трьох днів, вартість послуг 
є безкоштовна. Державну реєстрацію гро-
мадської організації із статусом юридичної 
особи можна побачити в кабінеті «Онлайн-
будинку юстиції» або скориставшись по-
шуком у розділі «Інформація з реєстрів», 
а також – за допомогою онлайн-сервісу 
отримання відомостей із ЄДР через сайт 
https://usr.minjust.gov.ua/ua. 
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LEGAL ASPECTS OF PUBLIC 
FORMATIONS’ STATE REGISTRATION 

Today, legal analysis of the main aspects 
of public formations’ state registration is 
quite an important aspect of the formation 
of appropriate quality public legal relations 
underlying the formation and development 
of any legal society. The subject of the work 
is a legal aspect of state registration of public 
formations. The goal of the work is to inves-
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tigate the main features of state registration 
of public formations. The method of descrip-
tion, formalization and method of generaliza-
tion was used in the work. In the process of 
the main results of the study the main aspects 
of state registration of public formations, 
namely the basic requirements to the process 
of state registration were defi ned, on the ba-
sis of this the list of documents to be submit-
ted and the principles of association in order 
to qualitatively conduct state registration of 
public formations were considered, the main 
problems of registration were studied and 
the main principles for their avoidance were 
defi ned. Modern branch of constitutional law 
has generated many legal mechanisms of or-
ganization of constructive relations between 
representatives of civil society and public au-
thorities. To this end, the article defi nes the 
peculiarities of the registry of public associa-
tions. Proved public associations are free to 
choose their name, but must be guided by 

the laws, in particular to check the Unifi ed 
State Register of legal and physical persons 
for the absence of identical names. In order 
to simplify the registration procedure and to 
provide a convenient search for the necessary 
application form and to facilitate and accel-
erate the process of fi lling out the relevant 
documents. It has been proved that today the 
development of the state requires the forma-
tion of civil society institutions in order to 
avoid stagnation in various spheres of social 
life. Practical value of the received results can 
be applied to state registration bodies. As a 
conclusion is determined that peculiarity and 
value of such institutions is explained by the 
fact that in a state governed by the rule of law 
they act as a key element, a bridge, allows to 
translate interests and needs of society from 
its members to the subjects, authorized to 
make socially important decisions.

Keywords: state registration, public for-
mations, law, requirements, process.
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²ÍÑÒÈÒÓÒ ÎÑÂ²ÒÍÜÎÃÎ ÎÌÁÓÄÑÌÅÍÀ: 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÀÍÀË²Ç

В статье проведен анализ администра-
тивно-правового статуса институт образова-
тельного омбудсмена. Методологической осно-
вой статьи является сравнительно-правовой 
метод (использована практика Нидерландов, 
Индонезии). Доказано, что во многих странах 
институт омбудсмена стал неотъемлемой 
частью механизма государственной власти, и 
указывается, что в Украине правовая природа 
функционирования институту  омбудсмена 
имеет конституционный характер. Мотиви-
ровано, что в целом института омбудсмена 
присущи следующие особенности: независи-
мость полномочий от других органов публич-
ной власти, даже тех, которые их назначают 
или утверждают; особый статус омбудсмена, 
уникальность такой должности в системе 
органов государственной власти; выступает 
арбитром между государством и субъекта-
ми частного права; определено законом круг 
полномочий и функций; призваны защищать 
права и свободы граждан или других субъектов 
права в общем или специальном порядке; спе-
циальный механизм реализации полномочий; 
мониторинговая деятельность уполномочен-
ного.
В Украине институт образовательного 

омбудсмена изначально введен Законом «Об 
образовании», принятым 5 сентября 2017 с 
целью обеспечения надлежащих условий для 
реализации права на образование. В статье 
проведен анализ деятельности образования 
омбудсмена в Украине. В целом следует ак-
центировать, что во время пандемической 
угрозы и онлайн обучения его значение акту-
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Постановка проблеми
Сучасна конституційна держава має 

три основні юридичні парадигми: вер-
ховенство права, демократія та належне 
управління. Гарантії прав людини є ва-
гомим інститутом права, оскільки спри-
яє можливості реалізації прав та свобод 

ализировалось. Омбудсмен пытается способ-
ствовать налаживанию качественного обра-
зовательного процесса.
Также он заботится вопросами вакци-

нации педагогов от COVID-19, как средства 
защиты не только себя самого, но и детей и 
нарушением права родителей доступа к обра-
зовательному учреждению как меры борьбы с 
угрозой COVID-19. Следующим направлением 
работы института образовательного омбуд-
смена в Украине является повышение уровня 
педагогических работников, мотивируя, что 
обеспечение качественного – образования, а 
также создания безопасной образовательной 
среды напрямую связаны с цифровой гра-
мотностью учащихся, студентов, родителей 
и педагогов. Неоднократно уполномоченный 
акцентировал внимание на качестве и напол-
ненности смыслом типичных учебных про-
грамм и критиковал их за чрезмерную нагруз-
ку на учеников, таким образом выступая за 
реформирование образования в соответствии 
с европейскими стандартами.
Ключевые слова: образовательный ом-

будсмен, уполномоченный, пандемия, адми-
нистративные полномочия, права и свободы 
человека.
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суб’єкта права. Одним з новітніх видів 
інституційного гарантування є функціону-
вання спеціального органу держави – ом-
будсмена (спеціального уповноваженого).  
Сьогодні інститут омбудсмена – як кон-
ституційна концепція, що характеризу-
ється самостійністю, легкодоступністю та 
м’якістю контролю державного управлін-
ня за допомогою авторитетних осіб. Істот-
ний внесок інституту омбудсмена у раніше 
згадані три парадигми вказує на суттєве 
значення його для захисту цих принципів, 
захисту прав людини, охороні законних 
інтересів, сприянню доброму управлінню 
та вдосконаленню легітимності публічної 
влади.

Стан дослідження
Оскільки інститут освітнього омбуд-

смена в українській правовій політиці 
з’явився менше двох років тому, у юри-
дичній науці тільки поверхнево проаналі-
зована ця проблематика. У першу чергу, 
слід звернути увагу на докторське дисерта-
ційне дослідження І. Хомиших «Концеп-
туальні питання теорії і практики адміні-
стративно-правового регулювання освіти 
України в умовах євроінтеграційних про-
цесів» (2019), де звернено увагу на моделі 
освітнього омбудсмена у світі. Також пи-
танням займалися такі науковці,  як Нау-
менко О. П., Рижук Ю. М., Полякова І. М. 
та інші. Проте новітні загрози (наприклад, 
пандемічного, інформаційного характеру) 
потребують додаткового аналізу адміні-
стративно правового статусу освітнього 
уповноваженого як з погляду теорії, так і 
практики.

Метою цієї статті є адміністративно-
правовий аналіз інституту освітнього ом-
будсмена. 

Виклад основних положень
Іноземний науковець М. Ремак дово-

дить, що інститут омбудсмена – це “явище 
конституційного права”, що вперше було 
запроваджено на початку 19 століття, а по-
тім розповсюджено у всьому світі у другій 
половині 20 століття. З моменту свого за-
снування інституція пройшла поступовий 

процес еволюції, що породжує хвилі роз-
витку державних омбудсменів та наслідки, 
що стосуються їх повноважень та завдань 
та в кінцевому підсумку призвело до гібри-
дизації інституції» [1, c.63]. Незважаючи 
на те, що генезис такої гарантії має не таку 
давню історію, усе у багатьох державах сві-
ту він активно функціонує. У міжнародно-
му праві вказано, що омбудсмен займаєть-
ся службою, «очолюваною незалежною пу-
блічною посадовою особою високого ран-
гу, яка відповідальна перед законодавчою 
владою, отримує скарги від потерпілих на 
державні органи, службовців, наймачів чи 
діє на власний розсуд, уповноважена про-
водити розслідування, рекомендувати ко-
ригувальні дії та представляти доповіді» 
[2, с. 21].
У багатьох країнах інститут омбудсме-

на став н евіддільною частиною механізму 
державної влади без порушення компетен-
ції, наявних процедур організації роботи 
інших органів, інститутів, котрі забезпечу-
ють захист і поновлення порушених прав і 
свобод людини, без зміни функціонування 
їхньої діяльності [3, c.12]
В Україні правова природа функціону-

вання інституту омбудсмена має конститу-
ційний характер. Так, ст. 101 Конституції 
України проголошує, що парламентський 
контроль за додержанням конституцій-
них прав і свобод людини та громадянина 
здійснює Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини, також ст. 55 де-
кларує, що «кожен має право звертатися 
за захистом своїх прав до Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини».
Для підтвердження загальної моделі 

подамо досвід Нідерландів. Посада їх ом-
будсмена була створена Законом про наці-
онального омбудсмена 1981 року. Почина-
ючи з 1999 року, установа була включена 
до складу Конституції. Відповідно до стат-
ті 78а Конституції, голландський омбуд-
смен повинен провести розслідування, за 
запитом або за запитом за власним бажан-
ням, дії урядових та інших адміністратив-
них органів органи влади, визначені ак-
том парламенту або відповідно до нього. 
Голландський омбудсмен був створений з 
метою надання особам можливості отри-
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мати доступ до незалежного та експертно-
го органу з розгляду скарг щодо практики 
управління [4, c.73]. Посада голландського 
омбудсмена у Конституції, як одна з най-
вищих посадових повноважень держави, 
гарантує її незалежність та неупередже-
ність. 
Загалом інституту омбудсмена прита-

манні такі особливості:
 незалежність повноважень від ін-

ших органів публічної влади, навіть тих, 
які їх призначають чи затверджують;

 особливий статус омбудсмена, уні-
кальність такої посади в системі органів 
державної влади;

 виступає арбітром між державою та 
суб’єктами приватного права;

 визначене законом коло повнова-
жень та функцій;

 покликані захищати права та сво-
боди громадян чи інших суб’єктів права в 
загальному чи спеціальному порядку;

 спеціальний механізм реалізації по-
вноважень

 моніторингова діяльність уповно-
важеного.
Особливим трендом сучасності є існу-

вання спеціалізованих уповноважених. 
Слід звернути увагу, що Україна також 
нині визначає правову політику відповід-
но до цих юридичних трендів. І Хомишин 
погоджується з нашою позицією вказу-
ючи, що «на сьогодні для багатьох країн 
характерна практика введення спеціалі-
зованих омбудсменів, які покликані захи-
щати права та інтереси окремих категорій 
громадян, що потребують додаткового за-
хисту, або які здійснюють свої функції «в 
межах окремої групи суспільних відносин 
для захисту специфічних прав громадян» 
[5, с. 67].
Серед таких у зарубіжних країнах 

можна виокремити декілька найбільш по-
ширених: омбудсмен з прав дитини (най-
поширеніший у країнах Європейського 
Союзу, Латинській Америці); омбудсмен 
з прав літніх людей (США); омбудсмен з 
питань рівних можливостей (поширений 
у скандинавських країнах); військовий ом-
будсмен (Нідерланди, Чехія, Німеччина); 
омбудсмен з питань меншин; (Угорщина, 

Фінляндія, Швеція); омбудсмен із захисту 
прав споживачів (Данія, Норвегія, Фін-
ляндія); омбудсмен із захисту особистих 
даних (Угорщина, Чехія); банківські та 
страхові омбудсмени (США, Канада). Існує 
також інститут омбудсмена в системі осві-
ти – університетські омбудсмени (в універ-
ситетах Західної Європи, США). Освітній 
омбудсмен у Європі нині функціонує на 
різних рівнях: національному, регіональ-
ному й інституційному [6, c.160].
У свою чергу, О.П. Науменко вказує, 

що «основними елементами правового 
статусу осві тнього омбудсмена, що визна-
чають межі його правових можливостей, 
роль та місце в системі органів державної 
влади, є його права, обов’язки та гаран-
тії діяльності. Обов’язки та гарантії прав 
ще підлягають окресленню та законодав-
чому закріпленню. Юридична фіксація 
обов’язків сприятиме належному виконан-
ню омбудсменом своїх функцій, а правова 
регламентація гарантій діяльності – забез-
печенню сталості цієї інституції» [7, c.195]
Отож вагомим для науки і практики є 

аналіз адміністративно-правового статусу 
спеціального уповновноваженого у сфері 
освіти. 
Звернемося до іноземного досвіду. В 

Індонезії такий інститут функціонує вже 
досить довго і створений відповідно до За-
кону № 37 від 2008 про Уповноваженого 
з прав людини. Завдання спеціального 
освітнього омбудсмена включають наступ-
не: отримання звітів про погане управ-
ління при наданні освітніх послуг; про-
ведення перевірки закладів; проведення 
розслідувань щодо власних справ проти 
імовірного порушення адміністративного 
права у наданні освітніх послуг; координа-
ція співпраці з державними установами чи 
іншими державними установами та гро-
мадськими установами та приватними осо-
би; побудова мережі; докладання зусиль 
для запобігання поганому управлінню у 
сфері освітніх послуг; та виконання інших 
обов’язків, передбачених законом [8].
В Україні інститут освітнього омбуд-

смена початково запроваджено Законом 
«Про освіту», прийнятим 5 вересня 2017 
року з метою забезпечення належних умов 
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для реалізації права на освіту. Стаття 73 
вказаного закону визначає його повнова-
ження. Зокрема, вказано мету функціону-
вання такої інституції – «забезпечення на-
лежних умов для реалізації права особи на 
освіту». Він входить у систему всієї освіти 
та діє у структурі органів виконавчої вла-
ди, оскільки у своїй діяльності керуєть-
ся Конституцією та законами України, а 
також положенням про освітнього омбуд-
смена, що затверджується Кабінетом Міні-
стрів України.
Актом підзаконної дії розширені за-

конодавчі норми у цій сфері. Постановою 
КМУ від 6 червня 2018 р. № 491 «Деякі 
питання освітнього омбудсмена» визна-
чено вимоги до заняття цієї посади (гро-
мадянство, проживає в Україні останні 
п’ять років, має вищу освіту, досвід роботи 
у сфері освіти або науки не менше п’яти 
років, вільно володіє державною мовою); 
завдання; права; організаційні аспекти ді-
яльності. 
До повноважень віднесено наступне:
 1) сприяння реалізації державної полі-

тики, спрямованої на забезпечення права 
людини на здобуття якісної та доступної 
освіти;

2) здійснення заходів щодо додержан-
ня законодавства про освіту;

3) вжиття заходів для забезпечення на-
лежних умов для рівного доступу до здо-
буття освіти;

4) сприяння впровадженню інклюзив-
ної форми навчання;

5) сприяння виконанню Україною між-
народних зобов’язань щодо додержання в 
Україні прав людини на освіту;

6) співпраця та взаємодія з МОН та ін-
шими центральними органами виконавчої 
влади (ст. 8 Постанови).
Розуміючи, що інститут освітнього омут-

смена є зовсім новим політико-правовим 
явищем у нашій державі (перший уповно-
важений призначений 14 серпня 2019 р.), 
усе ж можемо провести аналіз діяльності 
освітнього омбудсменам в Україні. 
Загалом слід акцентувати, що в час пан-

демічної загрози та онлайн навчання його 
значення актуалізувалося. Омбудсмен на-
магається сприяти налагодженню якісно-

го освітнього процесу: «нерівний доступ 
дітей до освіти через відсутність або неста-
чу комп’ютерного обладнання, поганий 
інтернет, психологічні особливості щодо 
сприйняття інформації дітьми різного віку 
та інші фактори вплинули на рівень знань 
та навичок здобувачів освіти. Але ні за-
клади освіти, ні держава не володіють ін-
формацією про ці втрати і відповідно не 
можуть виробити певний план їх компен-
сації та компенсувати ці знання. Тому нам 
конче необхідні моніторингові досліджен-
ня рівня знань учнів під час дистанційного 
навчання» [9]. Служба омбудсмена прово-
дила 08.04.2020 до 13.04.2020 опитування 
батьків “Навчання дітей під час каранти-
ну” що стало основою для методологічного 
аналізу проблемних аспектів та репрезен-
тувала аналітичний огляду “Здоров’я та 
освіта: як пандемія COVID-19 вплинула на 
доступ до публічних послуг в Україні”. У 
висновку зазначені суттєві прогалини па-
демічної освіти. 
Також він клопочеться питаннями вак-

цинації педагогів від COVID-19 як засобу 
захисту не лише себе самого, але й дітей 
та порушенням права батьків доступу до 
освітнього закладу як заходу боротьби із 
загрозою COVID-19. Наступним напрям-
ком роботи інституту освітнього омбудсме-
на в Україні є підвищення рівня педаго-
гічних працівників, мотивуючи, що забез-
печення якісної освіти, а також створення 
безпечного освітнього середовища безпо-
середньо пов’язані з цифровою грамотніс-
тю учнів, студентів, батьків та педагогіч-
них працівників. Акцентує також окрему 
увагу на навчанні учнів безпечної поведін-
ки в Інтернеті. Таким чином уповноваже-
ний у цій царині співпрацює з Міністер-
ством цифрової трансформації України. 
Неодноразово уповноважений ак-

центував увагу на якості та наповненості 
змістом типових навчальних програм та 
критикував їх за надмірне навантаження 
на учнів, таким чином, виступаючи за ре-
формування освіти відповідно до європей-
ських стандартів. 
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Висновок
Визначено актуальність інституту ом-

будсмена в структурі публічно-правової 
реальності та вказано, що йому притаман-
ні такі особливості: незалежність повно-
важень від інших органів публічної влади, 
навіть тих, які їх призначають чи затвер-
джують; особливий статус омбудсмена, 
унікальність такої посади в системі органів 
державної влади; виступає арбітром між 
державою та суб’єктами приватного пра-
ва; визначене законом коло повноважень 
та функцій; покликані захищати права та 
свободи громадян чи інших суб’єктів пра-
ва в загальному чи спеціальному порядку; 
спеціальний механізм реалізації повнова-
жень; моніторингова діяльність уповнова-
женого.
Особливим трендом сучасності є існу-

вання спеціалізованих уповноважених, се-
ред яких освітній омбудсмен. Практична 
сфера його повноважень стосується широ-
ких питань, актуалізується в сучасних умо-
вах та сприяє імплементації європейських 
освітніх стандартів. 
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INSTITUTE OF EDUCATIONAL 
OMBUDSMAN: ADMINISTRATIVE AND 

LEGAL ANALYSIS
The article analyzes the administrative 

and legal status of the institute of educational 
ombudsman. The methodological basis of the 
article is the comparative law method (used 
the practice of the Netherlands, Indonesia). 
It has been proved that in many countries 
the institution of the ombudsman has 
become an integral part of the mechanism 
of state power and it is indicated that in 
Ukraine the legal nature of the functioning 
of the institution of the ombudsman is 
constitutional. It is motivated that in general 
the institution of the ombudsman has the 
following features: independence of powers 
from other public authorities, even those 
who appoint or approve them; special status 
of the ombudsman, the uniqueness of such a 
position in the system of public authorities; 
acts as an arbitrator between the state and 
private law entities; the range of powers and 
functions defi ned by law; designed to protect 
the rights and freedoms of citizens or other 
subjects of law in general or special order; 
special mechanism for exercising powers; 
monitoring activities of the commissioner.

In Ukraine, the institute of educational 
ombudsman was initially introduced by the 
Law «On Education», adopted on September 
5, 2017 in order to provide appropriate 
conditions for the exercise of the right to 
education. The article analyzes the activities 
of educational ombudsmen in Ukraine. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті проведено аналіз адміністра-

тивно-правового статусу інститут освітнього 
омбудсмена. Методологічною основою статті 
є порівняльно-правовий метод (використано 
практику Нідерландів, Індонезії). Доведено, що 
у багатьох країнах інститут омбудсмена став 
невіддільною частиною механізму державної 
влади, та вказується, що в Україні правова при-
рода функціонування інституту омбудсмена 
має конституційний характер. Вмотивовано, 
що загалом інституту омбудсмена притаманні 
такі особливості: незалежність повноважень від 
інших органів публічної влади, навіть тих, які 
їх призначають чи затверджують; особливий 
статус омбудсмена, унікальність такої посади в 
системі органів державної влади; виступає арбі-
тром між державою та суб’єктами приватного 
права; визначене законом коло повноважень та 
функцій; покликані захищати права та свободи 
громадян чи інших суб’єктів права в загальному 
чи спеціальному порядку; спеціальний механізм 
реалізації повноважень; моніторингова діяль-
ність уповноваженого.
В Україні інститут освітнього омбудсмена 

початково запроваджено Законом «Про освіту», 
прийнятим 5 вересня 2017 року з метою забез-
печення належних умов для реалізації права на 
освіту. У статті проведено аналіз діяльності 
освітнього омбудсменам в Україні. Загалом слід 
акцентувати, що в час пандемічної загрози та 
онлайн навчання його значення актуалізувало-
ся. Омбудсмен намагається сприяти налаго-
дженю якісного освітнього процесу. 
Також він клопочеться питаннями вакци-

нації педагогів від COVID-19 як засобу захисту 
не лише себе самого, але й дітей та порушенням 
права батьків доступу до освітнього закладу як 
заходу боротьби із загрозою COVID-19. Наступ-
ним напрямком роботи інституту освітнього 
омбудсмена в Україні є підвищення рівня педаго-
гічних працівників, мотивуючи, що забезпечен-
ня якісної освіти, а також створення безпечно-
го освітнього середовища безпосередньо пов’язані 
з цифровою грамотністю учнів, студентів, 
батьків та педагогічних працівників. Неоднора-
зово уповноважений акцентував увагу на якості 
та наповненості змістом типових навчальних 
програм та критикував їх за надмірне наванта-
ження на учнів, таким чином, виступаючи за 
реформування освіти відповідно до європейських 
стандартів. 
Ключові слова: освітній омбудсмен, уповно-

важений, пандемія, адміністративні повнова-
ження, права та свободи людини. 

In general, it should be emphasized that 
during the pandemic threat and online 
learning, its importance became relevant. 
The ombudsman tries to promote a quality 
educational process.

He is also concerned about vaccinating 
teachers against COVID-19 as a means of 
protecting not only himself but also children 
and violating the right of parents to access an 
educational institution as a measure to combat 
the threat of COVID-19. The next direction 
of the Institute of Educational Ombudsman 
in Ukraine is to increase the level of teachers, 
arguing that ensuring quality education and 
creating a safe educational environment are 
directly related to digital literacy of students, 
parents and teachers. The Commissioner 
has repeatedly emphasized the quality and 
content of standard curricula and criticized 
them for overburdening students, thus 
advocating for education reform in line with 
European standards.

Key words: educational ombudsman, 
commissioner, pandemic, administrative 
powers, human rights and freedoms.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÎÏÎÄÀÒÊÓÂÀÍÍß ÇÅÌÅËÜ 
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Â ÓÊÐÀ¯Í²

У статті досліджуються особливості опо-
даткування земель комунальної власності. 
Визначено, що на сьогодні органи місцевого 
самоврядування можуть повноцінною мірою 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
землями, що віднесені до комунальної власнос-
ті певного органу місцевого самоврядування.
З’ясовано, що повноваження органів міс-

цевого самоврядування у таких питаннях є 
надзвичайно широкими. На сьогодні будь-яка 
особа може звернутись до органу місцевого са-
моврядування для отримання із земель кому-
нальної власності певну земельну ділянку для 
своїх власних потреб, витримавши певну про-
цедуру, що визначена у ЗК України чи відповід-
но до результатів аукціону (відкритих торгів).
Визначено, що оподаткування землі на 

місцевому рівні насамперед буде залежати 
від загальних законодавчих вимог і вже по-
тім, згідно з рішенням відповідної місцевої 
ради (для прикладу було взято Київську міську 
раду) буде визначатися саме відсоткова став-
ка орендної плати чи земельного податку, яка 
буде обраховуватися від нормативно-грошової 
оцінки, яка для кожної земельної ділянки буде 
різною та залежатиме від площі земельної 
ділянки, місця розташування, цільового при-
значення такої землі.
Зроблено висновок, що основною пробле-

мою, на яку було вказано у дослідженні, зали-
шається довготривала процедура щодо укла-
дання договору оренди земельної ділянки, що 
належить до комунальної власності. У зв’язку 
з чим місцевий бюджет досить часто недо-
отримує коштів за оренду саме через те, що 
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міська рада не може довгий час прийняти рі-
шення про передачу в оренду земельної ділянки 
новому власнику майна, що знаходиться на 
такій земельній ділянці, у зв’язку із чим май-
бутній орендар сплачує по суті лише земель-
ний податок, що не перевищує 3 % , хоча мав 
би сплачувати у деяких випадках і 8, і 10 %.
Ключові слова: земля, земельна ділянка, 

оподаткування, комунальна власність, місце-
ве самоврядування, територіальна громада, 
податки, орендна плата, земельний податок, 
орендар, орендодавець. 

Актуальність
Ні для кого не секрет, що земля є осо-

бливим природним ресурсом і, до того ж, 
особливою матеріальною та фінансовою ба-
зою саме для органів місцевого самовряду-
вання.
Відомо, що до цього часу (станом на по-

чаток 2021 року) в Україні діє мораторій 
на продаж земель сільськогосподарського 
призначення, що по суті з одного боку, не 
дає можливості для повноцінного запуску 
ринку з обігу земель. Проте, як показує 
практика, усе ж таки в Україні є достатньо 
велика кількість земельних ділянок, які 
дозволяють її власникам/орендарям попо-
внювати як свої бюджети, так і забезпечу-
вати надходження до місцевих бюджетів.
У той же час, варто зауважити, що на 

сьогодні органи місцевого самоврядування 
можуть повноцінною мірою володіти, ко-
ристуватися та розпоряджатися землями, 
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що віднесені до комунальної власності пев-
ного органу місцевого самоврядування.
Відповідно до останніх статистичних 

даних близько 7 млрд. грн. надійшло до 
бюджету міста Києва за рахунок плати за 
землю. Проте така цифра звичайно могла 
б бути більшою, якби процедура передачі 
в оренду земельних ділянок комунальної 
власності мала би дещо спрощено систему, 
у той час коли об’єкти соціальної інфра-
структури, яких так не вистачає, мали б ще 
додаткове фінансування.
Суттєво необхідним для здійснення 

цього дослідження у повній мірі є наве-
дення певних практичних прикладів, що 
в  цей час реально працюють на місцях, що 
також вказує на актуальність дослідження.

Метою статті виступає комплексний 
аналіз основних особливостей оподатку-
вання земель комунальної власності. 

Аналіз основних досліджень                    
та публікацій

Досліджуваній тематиці у своїх пра-
цях приділяли увагу такі вчені, як-
В.Ф. Крисько, О.А. Даниленко, Т.М. Шуль-
га, Ю.М. Кушнірчук, А.С. Павлій, Д.І. 
Дема, Ю.Ю. Сус, В.М. Трокоз, О.Д. Бор-
зенкова, Ю.О.Лупенко Л.Д, Тулуш, В.Д. Цап,-
О. У. Латипова, В. А. Лебедєв, М.В. Лошицький,           
М. К. Паюшин, С. Г. Пепеляєв, М. О. Пе-
репелиця, Г. В. Петрова, О. В. Покатаєва,-
Н. Ю. Пришва, Ю. І. Плотнікова та інші.

Виклад основного матеріалу
У ст. 14 Основного закону України - 

Конституції України – визначено, що земля 
є основним національним багатством, що 
перебуває під особливою охороною держа-
ви. Право власності на землю гарантується 
кожному громадянину. Це право набува-
ється і реалізується громадянами, юридич-
ними особами та державою тільки відповід-
но до закону [1]. 
Земля як особливий природний ресурс 

має бути фундаментом та базисом, матері-
альною та фінансовою основою місцевого 
самоврядування. Після прийняття низки 
законів щодо децентралізації повноважень 
і регулювання земельних відносин громади 

отримують право розпоряджатися землями 
населених пунктів, міст, селищ, сіл. 
Таким чином, реалізація певних бю-

джетних та економічних відносин у сфері 
передачі земель комунальної власності в 
цілому підвищують добробут мешканців 
територіальних громад, селищ, сіл, міст 
адже в органу місцевого самоврядування 
з’являються додаткові фінанси для покра-
щення життя його мешканців.
Для початку, варто навести деякі зако-

нодавчі положення, які закріпленні в осно-
вному кодифікованому акті, що регулює 
сферу земельних відносин.
У земельному законодавстві України за-

значено, що громадяни та юридичні особи 
набувають права власності та права корис-
тування земельними ділянками із земель 
державної або комунальної власності за рі-
шенням органів виконавчої влади або ор-
ганів місцевого самоврядування в межах їх 
повноважень, визначених Земельним ко-
дексом України (далі - ЗК України) або за 
результатами аукціону. Набуття права на 
землю громадянами та юридичними особа-
ми здійснюється шляхом передачі земель-
них ділянок у власність або надання їх у ко-
ристування (ст. 116 ЗК України) [2].
Реалізація права комунальної власності 

на землю органами місцевого самовряду-
вання визначається суто на правомочності 
розпорядника, яка делегована йому тери-
торіальною громадою, коли право влас-
ності за своїм обсягом збігається з право-
мочністю розпорядника. Сучасні пропози-
ції розширення змісту права комунальної 
власності на землю за рахунок додаткової 
правомочності управління та суб’єктивних 
обов’язків власника також не витримують 
критики. Управління є самостійним інсти-
тутом земельного права, який ґрунтується 
на владно-розпорядчих повноваженнях 
органів виконавчої влади у сфері контролю 
за використанням і охороною земель. По-
вноваження органів місцевого самовряду-
вання у зазначеній сфері мають делеговану 
природу [3, с. 100 ]. 
Таким чином, маємо розуміти, що по-

вноваження органів місцевого самовряду-
вання у таких питаннях є надзвичайно ши-
рокими. І будь-яка особа може звернутись 
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до органу місцевого самоврядування для 
отримання із земель комунальної власності 
певну земельну ділянку для своїх власних 
потреб, проте, звичайно, витримавши пев-
ну процедуру, що визначена у ЗК України 
чи відповідно до результатів аукціону (від-
критих торгів).
Не вдаючись до подробиць отримання 

громадянами у власність чи користування 
земельної ділянки, що належить до кому-
нальної власності, можна відмітити осно-
вний юридичний факт, що і стосується цьо-
го дослідження, це те, що земля є об’єктом 
нерухомості, що автоматично попадає під 
категорію оподаткування.
Перш за все, варто розуміти, що плата 

за земельні ділянки комунальної власності 
в Україні складається із земельного подат-
ку та орендної плати, які відповідно до за-
конодавства відносяться до місцевих подат-
ків та зборів. 
Ключовим питанням при встановленні 

плати за землю є визначення податкової 
бази. Аналіз законодавства у сфері оподат-
кування нерухомого майна та земельних 
ділянок у деяких країнах світу дає змогу 
визначити об’єкти, які звільняються від 
оподаткування майновими податками, се-
ред них: земельні ділянки, які перебува-
ють у власності органів державної влади, 
навчальних закладів і закладів культури, 
релігійних організацій та кладовища, дер-
жавних закладів охорони здоров’я, благо-
дійних установ, дороги, парки, землі іно-
земних посольств та міжнародних органі-
зацій.
Відповідно до ст. 14.1.136. Податкового 

кодексу України (далі – ПК України) плата 
за землю - обов’язковий платіж у складі по-
датку на майно, що справляється у формі 
земельного податку або орендної плати за 
земельні ділянки державної і комунальної 
власності. Власники земельних ділянок — 
це юридичні та фізичні особи (резиденти 
і нерезиденти), які відповідно до законо-
давства набули право власності на землю в 
Україні, а також територіальні громади та 
держава щодо земель комунальної та дер-
жавної власності відповідно (пп. 14.1.34-
п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу) [4].

Варто зауважити, що ПК України вста-
новлюються загальні нормативні вимоги 
до справляння орендної плати/земельно-
го податку за землі комунальної власності. 
Самі ж особливості такого оподаткування 
лежать у площині місцевих громад, органів 
місцевого самоврядування, які своїми рі-
шеннями і встановлюють їх розміри та інші 
необхідні грошові/фінансові еквіваленти.
У той же час, для загального розумін-

ня, варто навести деякі положення ПК 
України з досліджуваної сфери. Так, стат-
тею 14.1.147. ПК України визначено, що 
орендна плата за земельні ділянки держав-
ної і комунальної власності - обов’язковий 
платіж, який орендар вносить орендодав-
цеві за користування земельною ділянкою. 
Платником орендної плати є орендар зе-
мельної ділянки (п. 288.2 ст. 288 Податко-
вого кодексу). 
Також у розрізі дослідження орендної 

плати варто згадати і про те, що у системі 
нормативно-правових актів окрему нішу 
займає Закон України «Про оренду зе-
мель», що є спеціальним актом з комплек-
сом норм, спрямованих на врегулювання 
орендних правовідносин. Згідно зі ст. 1 За-
кону України «Про оренду земель», оренда 
землі – це засноване на договорі строкове 
платне володіння і користування земель-
ною ділянкою, необхідною орендареві для 
проведення підприємницької та інших ви-
дів діяльності. Вбачається, що це поняття є 
тотожним зафіксованому в ЗК України [5].
Також ПК України встановлено, що 

земельний податок — це обов’язковий 
платіж, який, як і раніше, справляється з 
власників земельних ділянок та земельних 
часток (паїв), та постійних землекористува-
чів (пп. 14.1.72 п. 14.1 ст. 14 Податкового 
кодексу). Об’єктами оподаткування земель-
ним податком є (п. 270.1 ст. 270 Податково-
го кодексу):

- земельні ділянки, що перебувають у 
власності або користуванні; 

- земельні частки (паї), що знаходять-
ся у власності; 

- земельна ділянка, надана в оренду 
(п. 288.3 ст. 288 Податкового кодексу).
Плата за землю обчислюється, виходя-

чи з бази оподаткування, якою є (п. 271.1 
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ст. 271) нормативна грошова оцінка зе-
мельних ділянок з урахуванням коефіцієн-
та індексації, встановленого відповідно до 
ст. 289 Податкового кодексу; площі земель-
них ділянок, нормативну грошову оцінку 
яких не проведено [4].
Відповідно до зазначених вище поло-

жень варто також вказати, що таке норма-
тивно грошова оцінка.
Нормативна грошова оцінка земельних 

ділянок — капіталізований рентний дохід із 
земельної ділянки, визначений відповідно 
до законодавства центральним органом ви-
конавчої влади з питань земельних ресурсів 
(пп. 14.1.125 п. 14.1 ст. 14 Податкового ко-
дексу). Підставою для нарахування земель-
ного податку є дані державного земельного 
кадастру (п. 286.1 ст. 286 ПК України), під-
ставою для нарахування орендної плати за 
земельні ділянки державної та комунальної 
власності є договори оренди земельних ді-
лянок [4].
Таким чином, можливо зробити пер-

ший загальний висновок, що для застосу-
вання орендної плати за землю необхідний 
договір оренди землі, який укладається 
між органом місцевого самоврядування, а 
земельний податок нараховується відпо-
відно до даних державного земельного ка-
дастру (ДЗК).
Щодо нарахування, обчислення оренд-

ної плати на місцевому рівні (тобто із зе-
мель комунальної власності), для прикладу 
можна взяти м. Київ як столицю України, 
великий мегаполіс, де оренда плата та на-
віть той, здавалося б, незначний земельний 
податок за рік можуть приносити до бю-
джету м. Києва від десятків тисяч гривень 
до десятків тисяч доларів.
Як було вже зазначено раніше, осно-

вною особливістю оподаткування земель 
комунальної власності є суттєва залежність 
такого процесу від органів місцевої влади, 
у цьому випадку - Київської міської ради, 
а також її виконавчих інституцій у вигля-
ді певних підпорядкованих департаментів 
(Департамент земельних ресурсів КМДА, 
Департамент економіки та інвестицій 
КМДА та інші).
Щодо нормативного регулювання на 

місцевому рівні, то варто відмітити, що на 

території м. Києва можна назвати окремі 
підзаконні нормативно-правові акти, яки-
ми визначено порядок справляння оренд-
ної плати, а також обрахунок земельного 
податку.
Так, станом на сьогодні діє Рішення 

Київської міської ради “Про встановлення 
місцевих податків і зборів у м. Києві” від 
23.06.2011 № 242/5629, де у Додатку 3 до 
цього рішення Київської міської ради, кон-
кретно розписано всі орендні ставки по 
кожному виду використання земельної ді-
лянки, а також загальні відомості, де вка-
зано, що ставка земельного податку за зе-
мельні ділянки, які використовуються юри-
дичними  і фізичними особами (крім підпри-
ємств державної та комунальної власності), 
у тому числі у разі переходу права власності 
на будівлі, споруди (їх частини), але право 
власності на які або право оренди яких в 
установленому законодавством порядку не 
оформлено, встановлюється у розмірі 3 % 
від нормативної грошової оцінки земель-
них ділянок [6].
Стосовно цього пункту рішення вар-

то відмітити, що місцевий бюджет досить 
часто недоотримує кошти за оренду, що в 
цілому негативно впливає на формування 
місцевої казни.
Таким чином, можна сказати, що плата 

за землю в м. Києві за землі комунальної 
власності залежить від нормативно грошо-
вої оцінки, а також встановлюється на рівні 
3 % від її значення. У той же час існує та-
кож земельний податок, який сплачується 
також до місцевого бюджету та який стано-
вить від 0,01% для комунальних некомер-
ційних підприємств, до 3 % у випадку пере-
ходу права власності на будівлі, споруди (їх 
частини), право власності на які або право 
оренди яких в установленому законодав-
ством порядку не оформлено.
Наразі, можливість оренди земельних 

ділянок є дієвим фактором збільшення роз-
мірів аграрних формувань, значним факто-
ром розвитку інфраструктури місцевостей, 
благоустрою територіальних одиниць, по-
тенційно може слугувати розвитку туризму, 
є впливовим фактором на стан навколиш-
нього природного середовища, у тому чис-
лі екології країни, та ін., тобто має вагоме 
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значення як у приватних, так і в публічних 
відносинах [7, с. 54]. 
У той же час, Кирилюк М.І. вказує, що 

на сьогодні, за відсутності вільного ринку 
землі оренда постає як один із чинних ре-
гуляторів земельних відносин і реальний 
чинник формування оптимальних розмірів 
сільськогосподарських землекористувань 
ринкового типу. Оренда є механізмом, 
який перетворює природну родючість зем-
лі в економічну через узгодження інтересів 
людей (власників різних ресурсів, пред-
ставників різних соціальних груп), що до-
зволяє залучати землю в економічний обіг, 
створює умови для її виробничого викорис-
тання [8, с. 10].
Органи виконавчої влади та органи міс-

цевого самоврядування, які укладають до-
говори оренди землі, повинні до 1 лютого 
подавати до органу ДПС за місцезнахо-
дженням земельної ділянки переліки орен-
дарів, з якими укладено договори оренди 
землі на поточний рік, та інформувати від-
повідний орган ДПС про укладення нових, 
внесення змін до сучасних договорів орен-
ди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, 
що настає за місяцем, у якому відбулися за-
значені зміни (п. 288.1 ст. 288 Податкового 
кодексу).
Також у ПК України визначено, що 

ставка податку за земельні ділянки, нор-
мативну грошову оцінку яких проведено, 
встановлюється у розмірі не більше 3 % від 
їх нормативної грошової оцінки, для зе-
мель загального користування - не більше 
1 % від їх нормативної грошової оцінки, а 
для сільськогосподарських угідь - не менше 
0,3 % та не більше 1 % від їх нормативної 
грошової оцінки, а для лісових земель - не 
більше 0,1 % від їх нормативної грошової 
оцінки. Таким чином, бачимо, що рішення 
КМР, про яке було зазначено раніше, та і 
всі підзаконні нормативно-правові акти, 
що приймаються іншими органами місце-
вого самоврядування, повинні відповідати 
базовим законам та підзаконним норматив-
но-правовим актам.
Таким чином, сьогоднішня ситуація із 

регулюванням та захистом суспільних від-
носин щодо користування та розпоряджен-

ня землею є ще досить далекою від ідеалу 
[9, с.133]. 
Перед тим, як підводити підсумки, мож-

на також зазначити, що на сьогодні, за від-
сутності вільного ринку землі, що оренда 
земельних ділянок займає особливе місце 
у механізмі реалізації власності і є однією 
з форм реалізації права власності та ефек-
тивного використання земель у системі зе-
мельних відносин України. При оренді за 
власником зберігається право генерально-
го розпорядження, а орендар набуває пра-
ва користування, володіння та часткового 
розпорядження об’єктом оренди.

Висновки та пропозиції
Таким чином, можна сказати, що опо-

даткування землі на місцевому рівні, на-
самперед, буде залежати від загальних за-
конодавчих вимог і вже потім, відповідно 
до рішення відповідної місцевої ради (для 
прикладу було взято Київську міську раду), 
буде визначатися саме відсоткова ставка 
орендної плати чи земельного податку, яка 
буде обраховуватися від нормативно-гро-
шової оцінки, яка при цьому для кожної зе-
мельної ділянки буде різною та залежатиме 
від площі земельної ділянки, місця розта-
шування, цільового призначення такої зем-
лі.
Варто також відмітити, що основною 

проблемою, на яку було вказано у дослі-
дженні, залишається довготривала про-
цедура щодо укладення договору оренди 
земельної ділянки, що належить до кому-
нальної власності. У зв’язку з цим місцевий 
бюджет досить часто недоотримує коштів 
за оренду саме через те, що міська рада не 
може довгий час прийняти рішення про 
передачу в оренду земельної ділянки ново-
му власнику майна, що знаходиться на та-
кій земельній ділянці, через що майбутній 
орендар сплачує по суті лише земельний 
податок, що не перевищує 3 % , хоча мав 
би сплачувати у деяких випадках 8-10 %.
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PECULIARITIES OF TAXATION OF 
COMMUNAL LAND IN UKRAINE

The article examines the features of 
taxation of communal lands. 
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It is determined that today, local 
governments can fully own, use and dispose 
of land that is classifi ed as communal property 
of a particular local government.

It has been found that the powers of local 
governments in such matters are extremely 
broad. And any person can apply to the 
local government to obtain from the land of 
communal property a certain plot of land 
for their own needs, but usually withstand a 
certain procedure defi ned in the Land Code 
of Ukraine or in accordance with the results of 
the auction (open bidding).

It is determined that the taxation of land at 
the local level will fi rst depend on the general 
legal requirements and then in accordance 
with the decision of the relevant local council 
(for example, the Kyiv City Council was taken) 
will determine the interest rate or land tax, 
which will be calculated from regulations 

-money valuation, which, moreover, for each 
land plot will be different and will depend on 
the area of   the land plot, location, purpose of 
such land.

It is concluded that the main problem 
identifi ed in the study is the long-term 
procedure for concluding a lease agreement 
for land belonging to communal property. 
In this regard, the local budget often does 
not receive funds for rent precisely because 
the city council can not for a long time to 
decide on the lease of land to a new owner of 
property located on such land, and therefore 
the prospective tenant essentially pays only 
land tax, which does not exceed 3%, although 
in some cases he would have to pay 8 and 10%.

Key words: land, land plot, taxation, 
communal property, local self-government, 
territorial community, taxes, rent, land tax, 
tenant, landlord.
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ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-
ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÌÅÕÀÍ²ÇÌÓ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ¯ ÁÅÇÏÅÊÈ ÒÀ ØËßÕÈ ÉÎÃÎ 

ÂÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß

В статье исследовано содержание админи-
стративно-правового механизма обеспечения 
общественной безопасности. Рассмотрены 
мнения ученых относительно определения 
понятия «механизм» и «административ-
но-правовой механизм». Проанализировано 
состояние современного законодательства, 
регулирующего обеспечение общественной без-
опасности. Охарактеризованы и установлены 
основные признаки административно-право-
вого механизма обеспечения общественной без-
опасности. Упорядочена структура админи-
стративно-правового механизма обеспечения 
общественной безопасности, проанализирова-
ны его элементы. Уделяется внимание значе-
нию нормативно-правовых актов как элемен-
та структуры административно-правового 
механизма обеспечения общественной безопас-
ности. Сделаны предложения в направлении 
усовершенствования нормативно-правово-
го обеспечения общественной безопасности. 
Отмечена необходимость реформирования 
правоохранительной системы как одного из 
важнейших составляющих обеспечения без-
опасности. Выделяется место субъектам 
обеспечения общественной безопасности в ад-
министративно-правовом механизме обеспе-
чения общественной безопасности, которые 
выступают как силы и одновременно сред-
ства для формирования надлежащего уров-
ня безопасности в регионах, и в государстве в 
целом. Отмечена необходимость и важность 
материально-технического обеспечения для 
эффективного функционирования системы 
обеспечения общественной безопасности. 
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Установлены принципы обеспечения обще-
ственной безопасности, которые являются 
важным элементом административно-пра-
вового механизма обеспечения общественной 
безопасности.
Ключевые слова: общественная безопас-

ность, общественный порядок, механизм, 
административно-правовой механизм, нор-
мативно-правовое обеспечение, субъекты, ма-
териальное обеспечение, принципы.

Постановка проблеми
Адміністративно-правовий механізм за-

безпечення громадської безпеки є склад-
ним та багаторівневим явищем, що включає 
в себе декілька елементів, які, у свою чергу, 
мають свою характеристику та особливості. 
Зміни в законодавстві, а також інші факто-
ри впливають на структуру такого механіз-
му, потребують постійного удосконалення 
у відповідності до сучасних умов. Тому пи-
тання побудови якісного адміністративно-
правового механізму забезпечення громад-
ської безпеки є актуальним, виникає необ-
хідність у його науковому дослідженні та 
аналізі. 

Аналіз останніх досліджень                       
і публікацій

Безпалова О. І., Тодика Ю. М. характери-
зують використання в юридичній літературі 
категорії «механізм». Нерсесянц В. С. надає 
загальне визначення поняттю «механізм». 
Скакун О. І. дослідив механізм правового 
регулювання. Головін А. П. розкрив зміст 
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механізму адміністративно-правового ре-
гулювання діяльності міліції громадської 
безпеки. Безпалова О. І. виділила основні 
ознаки адміністративно-правового меха-
нізму забезпечення громадської безпеки. 
Алексєєв С. С. встановив елементи механіз-
му правового регулювання. Ківалова С. В.,-
Біла Л. Р., Коренєв О. П., Ярмакі Х. П. визна-
чили структуру механізму адміністративно-
правового регулювання. Березовська І. Р. 
дослідила поняття і характеристику струк-
турних елементів механізму застосування 
адміністративно-правових засобів забезпе-
чення інформаційної безпеки України.

Не вирішені раніше частини                       
загальної проблеми

Існує чимало проблемних питань, 
що виникають у практичній діяльності 
суб’єктів забезпечення громадської без-
пеки, крім того, нормативно-правові акти, 
що регулюють забезпечення громадської 
безпеки, є недосконалими і містять значну 
кількість неточностей і протиріч, усе це 
впливає на роботу адміністративно-право-
вого механізму забезпечення громадської 
безпеки, який покликаний протидіяти за-
грозам громадській безпеці. 

Таким чином, метою дослідження є ха-
рактеристика адміністративно-правового 
механізму забезпечення громадської безпе-
ки, визначення невирішених теоретичних 
і практичних питань у вказаній сфері, на-
дання пропозицій щодо їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу
Розкрити зміст адміністративно-пра-

вового забезпечення громадської безпеки 
є складним завданням, оскільки до про-
цесу забезпечення громадської безпеки 
залучено чимало суб’єктів, повноважен-
ня яких визначаються великою кількістю 
нормативно-правових актів. Більше того, 
коло повноважень цих суб’єктів постійно 
змінюються, а нормативно-правові акти 
піддаються реформуванню. Забезпечую-
чи громадську безпеку, суб’єкти мають ді-
яти в єдиній системі, вони взаємозалежні 
і пов’язані однією метою. Доцільним буде 
розглянути думки вчених стосовно визна-

чення поняття «механізм» та «адміністра-
тивно-правовий механізм». 
Безпалова О. І. [1] поділяє точку зору 

Ю. М. Тодики [2], який зазначив, що вико-
ристання в юридичній літературі категорії 
«механізм» пов’язане з усвідомленням того, 
що недостатньо мати матеріальні норми, 
розвинену систему законодавства, необ-
хідні ще чіткі механізми їх впроваджен-
ня в життя, що повною мірою стосується 
і адміністративно-правової сфери. Таким 
чином, Безпалова О. І. робить висновок 
про те, що у юридичному аспекті під тер-
міном «механізм» слід розуміти сукупність 
методів, форм, прийомів, способів, завдяки 
правильному використанню яких можливо 
буде досягти оптимальної організації всіх 
елементів системи, їх ефективного функціо-
нування, що в результаті повинно привести 
до отримання бажаного результату [1, с. 38].

 До числа характерних для адміністра-
тивно-правового механізму ознак Безпа-
лова О. І. пропонує віднести такі: а) сис-
темність; б) виконання кожним елементом 
механізму свої специфічної функції; в) осо-
бливий склад суб’єктів, на які покладено 
обов’язок реалізації правоохоронної функ-
ції держави; г) зв’язок суб’єктів реалізації 
правоохоронної функції держави між собою 
єдиними цілями та засадами діяльності;-
д) здійснення застосування цього механіз-
му за допомогою адміністративно-правових 
норм; е) плановий характер; є) безперерв-
ність функціонування цього механізму;-
ж) підконтрольний характер; з) здійснення 
взаємодії між суб’єктами реалізації право-
охоронної функції держави на засадах су-
бординації та координації; и) домінуюче 
становище одних елементів механізму ре-
алізації правоохоронної функції держави 
над іншими [1, с. 49]. 
Встановлення структури адміністра-

тивно-правового механізму забезпечення 
громадської безпеки потребує з’ясування 
понятійного апарату, а також визначення 
елементів структури із розподілом функцій 
між ними. На думку С. С. Алексєєва, до еле-
ментів механізму правового регулювання 
відносяться: юридичні норми, правовідно-
сини, акти реалізації суб’єктивних юридич-
них прав і обов’язків, нормативні юридич-
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ні акти, правову культуру і правосвідомість. 
У цьому переліку наявні всі правові явища, 
які так чи інакше врегульовано впливають 
на суспільні відносини [3, с. 23].
Структурними елементами механізму 

застосування адміністративно-правових за-
собів забезпечення громадської безпеки є: 
а) норми адміністративного права, що за-
кріплюють права та обов’язки учасників 
взаємодії у сфері забезпечення громадської 
безпеки; б) адміністративно-правові відно-
сини, що складаються у процесі спільної ді-
яльності суб’єктів взаємодії у сфері забезпе-
чення громадської безпеки; в) акти реаліза-
ції прав та обов’язків учасників взаємодії, 
що виражаються у втіленні приписів норм 
адміністративного права у процесі взаємо-
дії суб’єктів забезпечення громадської без-
пеки.
Перший елемент механізму застосуван-

ня адміністративно-правових засобів забез-
печення громадської безпеки пов’язаний 
з правовою регламентацією суспільних 
відносин, які урегульовані адміністратив-
но – правовими нормами, що потребують 
упорядкування. Насамперед, це стосується 
адміністративно-правового регулювання 
взаємодії органів публічної влади у сфері 
забезпечення громадської безпеки і поряд-
ку. На цьому етапі відбувається розроблен-
ня, формулювання юридичних норм як 
загальнообов’язкових правил поведінки, 
визначається правове становище суб’єктів 
таких відносин. Другим елементом меха-
нізму адміністративно-правого регулюван-
ня є правові відносини суб’єктів забезпе-
чення громадської безпеки у процесі засто-
сування адміністративно-правових засобів. 
Тобто загальні приписи правових норм 
трансформуються в конкретну модель по-
ведінки конкретних суб’єктів. Правовід-
носини – особлива форма взаємозв’язку 
суб’єктів через їх права та обов’язки, що 
закріплені у правових нормах. У правовід-
носинах завжди є дві сторони: одна, що має 
суб’єктивні права, і друга – на яку покла-
дено відповідні юридичні обов’язки [4, с. 
190]. У теорії адміністративного права адмі-
ністративно-правові відносини також роз-
глядають як «суспільні відносини у сфері 
державного управління, учасники яких ви-

ступають носіями прав і обов’язків, урегу-
льованих нормами адміністративного пра-
ва» [5, с. 50], або як «результат впливу ад-
міністративно-правових норм на поведінку 
суб’єктів сфери державного управління, 
унаслідок якого між ними виникають сталі 
правові зв’язки державно-владного харак-
теру» [6, с. 80]. Структуру адміністративно-
правових відносин становлять: об’єкт (дія, 
поведінка людей, матеріальні предмети, 
речі), суб’єкт (громадяни, державні органи, 
установи, організації тощо), зміст (сукупність 
прав та обов’язків) [7, с. 17]. Третім елемен-
том механізму застосування адміністратив-
но-правових засобів забезпечення громад-
ської безпеки є акти реалізації суб’єктивних 
прав та юридичних обов’язків суб’єктів її 
забезпечення. На цьому етапі правове ре-
гулювання досягає своєї мети – дозволяє 
фактично використати права та виконати 
обов’язки. На думку деяких учених, ця ста-
дія вже виходить за межі правового регу-
лювання (яке обмежується забезпеченням 
механізму дії права регулятивними засо-
бами поведінки) та охоплюється іншим 
поняттям – правореалізацією [8, с. 151]. 
На думку І. Р. Березовської, вказана стадія 
вводиться до механізму правового регулю-
вання за наявності перешкод щодо задово-
лення законних інтересів суб’єктів, коли за-
значені вище стадії доповнюються стадією 
застосування охоронних норм права [9].
Враховуючи думки сучасних учених, а 

також дослідивши правові основи забезпе-
чення громадської безпеки, вважаємо, що 
до структури адміністративно-правового 
механізму забезпечення громадської без-
пеки слід віднести: правові норми, що ре-
гулюють сферу забезпечення громадської 
безпеки (сукупність законів і підзаконних 
нормативно-правових актів, у яких закрі-
плено адміністративно-правові норми, що 
передбачають повноваження суб’єктів за-
безпечення громадської безпеки, а також 
регламентують усі специфічні для цих 
суб’єктів основи діяльності). Вказаний еле-
мент є фундаментом для структури меха-
нізму адміністративно-правового забезпе-
чення громадської безпеки. Саме в норма-
тивно-правових актах закріплюється сфера 
діяльності конкретного суб’єкта забезпе-
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чення громадської безпеки, визначаються 
його основні і делеговані повноваження. 
На сьогодні загальні положення діяльності 
переважної більшості правоохоронних ор-
ганів в Україні регулюються відповідними 
законами, а структура та склад їх зазвичай 
визначаються на рівні положень, що за-
тверджуються Указами Президента Укра-
їни. Водночас, саме цими положеннями 
регулюється низка важливих питань функ-
ціонування правоохоронних структур, у 
першу чергу, тих, що не входять до складу 
міністерств. Зокрема, на рівні цих підза-
конних актів, як правило, встановлюються 
процедури призначення, звітності та звіль-
нення їх керівників. Проте, значна части-
на діяльності правоохоронних органів, у 
тому числі у секторі безпеки, регулюється 
підзаконними суто відомчими нормативно-
правовими актами, що робить їх діяльність 
непрозорою та ускладнює її координуван-
ня. Недосконалість узгодженої міжвідомчої 
нормативно-правової бази призводить до 
фрагментарності управління. Механізми 
управління виявляються розірваними, що 
впливає як на результативність реформ 
окремих складових, так і на функціонуван-
ня системи правоохоронних органів. 
Наступним елементом структури адмі-

ністративно-правового механізму забез-
печення громадської безпеки є суб’єкти 
забезпечення громадської безпеки, адже 
саме вони формують законодавчу базу у 
вказаній сфері, а також втілюють її в дію. 
Саме суб’єкти виступають як сили та вод-
ночас засоби для формування належного 
рівня безпеки в регіонах, і в державі в ці-
лому. Суб’єкти забезпечення громадської 
безпеки представляють собою цілу систе-
му державних і недержавних органів, ор-
ганізацій, громадських об’єднань, а також 
окремих громадян, що залучаються до про-
цесу забезпечення громадського порядку 
і безпеки, до основних і делегованих по-
вноважень яких відноситься забезпечення 
громадської безпеки. При цьому вказані 
суб’єкти, відповідно до законодавства, ви-
користовують встановлені форми і методи 
забезпечення громадської безпеки. 
Матеріально-технічні засоби, інформа-

ційне, а також кадрове забезпечення. Ефек-

тивна діяльність суб’єктів забезпечення 
громадської безпеки залежить від якісного 
матеріального і технічного забезпечення. 
Наявність сучасних технічних засобів фік-
сації для розслідування кримінальних пра-
вопорушень, використання комп’ютерних 
технологій у правоохоронній сфері, без-
умовно, сприяють створенню безпечного 
середовища в державі. Що стосується ка-
дрового забезпечення, то запровадження 
конкурсного відбору на посади до право-
охоронних органів сприяє прозорості тако-
го процесу. Проте зараз існує необхідність 
у кваліфікованих працівниках правоохо-
ронної сфери, оскільки все частіше вони 
залишають робочі місця. Інформаційне за-
безпечення сприяє орієнтуванню суб’єктів 
забезпечення громадської безпеки у вка-
заній сфері, а також забезпечує прийнят-
тя дієвих рішень. Велике значення має 
безперешкодний обмін інформацією між 
суб’єктами забезпечення громадської без-
пеки. 
Принципи забезпечення громадської 

безпеки є важливим елементом адміністра-
тивно-правового механізму забезпечен-
ня громадської безпеки, оскільки саме на 
принципах ґрунтується як законодавча ді-
яльність суб’єктів у вказаній сфері, так і ви-
конання ними функціональних обов’язків 
(процес запровадження адміністратив-
но-правових норм). Принципи мають 
загальнообов’язковий характер і стосують-
ся всіх без винятку суб’єктів забезпечення 
громадської безпеки.
Досліджуючи структуру адміністратив-

но-правового механізму забезпечення гро-
мадської безпеки не можна залишати без 
уваги питання взаємодії державних органів 
та організацій між собою у вирішенні пи-
тань безпеки. Враховуючи досвід роботи в 
правоохоронних органах, зауважимо, що, 
лише поєднавши сили і засоби суб’єктів за-
безпечення громадської безпеки, можливо 
досягнути успіхів у цій сфері. Основними 
формами взаємодії суб’єктів забезпечення 
громадської безпеки можна вважати:

• спільне прогнозування тенденцій 
розвитку, динаміки і структури правопору-
шень, ефективності запобігання правопо-
рушенням;
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• спільне планування окремих на-
прямків діяльності щодо запобігання за-
грозам громадській безпеці;

• спільне проведення заходів щодо 
виявлення й усунення причин та умов, що 
сприяють виникненню загроз громадській 
безпеці;

• обмін усною і письмовою інформаці-
єю;

• спільна підготовка і проведення за-
ходів із питань підвищення ефективності 
роботи щодо попередження і усунення ре-
альних і потенційних загроз громадській 
безпеці. 

 Крім того, органи місцевого самовря-
дування, місцеві державні адміністрації 
виконуючи повноваження, що прямо не 
пов’язані із забезпеченням громадської 
безпеки (у сфері медицини, соціального 
захисту населення, освіти, культури тощо) 
опосередковано впливають на профілакти-
ку правопорушень, несанкціонованих мі-
тингів, зростанню рівня злочинності серед 
неповнолітніх та ін. 

Висновки
Враховуючи вищевказане, автором 

дослідження зроблено висновок, що ад-
міністративно-правовим механізмом за-
безпечення громадської безпеки мож-
на вважати сукупність засобів і заходів, 
спрямованих на виконання конкретних 
завдань із забезпечення громадської без-
пеки. У такому випадку під засобами слід 
розуміти норми адміністративного права, 
які регулюють вказану сферу, суб’єктів за-
безпечення громадської безпеки із при-
таманними їм повноваженнями, матері-
альні, технічні, інформаційні ресурси, а 
заходами в даному випадку є дії відповід-
них державних і приватних органів, орга-
нізацій та їх посадових осіб, громадських 
об’єднань, окремих громадян (суб’єктів 
забезпечення громадської безпеки), спря-
мовані на дотримання вказаних адміні-
стративно-правових норм.
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Yevdokimenko Serhii Anatoliiovych
GENERAL CHARACTERISTICS 

OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL 
MECHANISM OF ENSURING 

PUBLIC SAFETY AND WAYS OF ITS 
IMPROVEMENT

The author of the article has studied the 
content of administrative and legal mecha-
nism for ensuring public safety. The opin-
ions of scholars regarding the defi nition of 
the concepts of “mechanism” and “admin-
istrative and legal mechanism” have been 
considered. The state of modern legislation 
regulating the guaranteeing of public safety 
has been analyzed. The main features of ad-
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено зміст адміністра-

тивно-правового механізму забезпечення гро-
мадської безпеки. Розглянуто думки вчених 
стосовно визначення поняття «механізм» та 
«адміністративно-правовий механізм». Про-
аналізовано стан сучасного законодавства, 
що регулює забезпечення громадської безпе-
ки. Надано характеристику та встановлено 
основні ознаки адміністративно-правового 
механізму забезпечення громадської безпеки. 
Впорядковано структуру адміністративно-
правового механізму забезпечення громадської 
безпеки, проаналізовано його елементи. При-
діляється увага значенню нормативно-пра-
вових актів як елементу структури адміні-
стративно-правового механізму забезпечення 
громадської безпеки. Зроблено пропозиції у на-
прямку удосконалення нормативно-правового 
забезпечення громадської безпеки. Наголошено 
на необхідності реформування правоохорон-
ної системи як однієї з найважливіших ла-
нок забезпечення безпеки. Виділяється місце 
суб’єктам забезпечення громадської безпеки в 
адміністративно-правовому механізмі забез-
печення громадської безпеки, які виступають 
як сили та водночас засоби для формування 
належного рівня безпеки в регіонах, і в державі 
в цілому. Зазначено про необхідність і важли-
вість матеріально-технічного забезпечення 
для ефективного функціонування системи за-
безпечення громадської безпеки. Встановлено 
принципи забезпечення громадської безпеки, 
які є важливим елементом адміністративно-
правового механізму забезпечення громадської 
безпеки. 
Ключові слова: громадська безпека, гро-

мадський порядок, механізм, адміністратив-
но-правовий механізм, нормативно-правове 
забезпечення, суб’єкти, матеріальне забезпе-
чення, принципи.

ministrative and legal mechanism for ensur-
ing public safety have been characterized and 
established. The author has streamlined the 
structure of administrative and legal mecha-
nism for ensuring public safety, has analyzed 
its elements. Special attention has been paid 
to the importance of regulatory acts as ele-
ments of the structure of administrative and 
legal mechanism for ensuring public safety. 
The author has made suggestions in the direc-
tion of improving the regulatory guaranteeing 
of public safety. The need to reform the law 
enforcement system as one of the most impor-
tant components of security has been noted. 
The author has allocated the place for public 
safety entities within administrative and legal 
mechanism of ensuring public safety, which 
act as forces and at the same time as means 
for the formation of an appropriate level of 
security in the regions, and in the state in 
the whole. The necessity and importance of 
logistical and technical support for the effec-
tive functioning of the public safety system has 
been noted. The principles of ensuring public 
safety have been established. Those principles 
are important elements of administrative and 
legal mechanism for ensuring public safety.

Key words: public safety, public order, 
mechanism, administrative and legal mecha-
nism, regulatory and legal support, entities, 
tangible security, principles.
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²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß Ç ÎÁÌÅÆÅÍÈÌ ÄÎÑÒÓÏÎÌ ßÊ 
ÎÁ’ªÊÒ ÏÐÀÂÎÂÎ¯ ÎÕÎÐÎÍÈ

У процесі дослідження було проаналізова-
но нормативно-правові засади інформації з 
обмеженим доступом,  Визначено дефініцію 
та ознаки видів інформації з обмеженим до-
ступом (конфіденційна, таємна та службова 
інформація). Зазначається, що право особи на 
доступ до інформації, гарантоване статтею 
34 Конституції України, не є абсолютним і 
може підлягати обмеженням, ці обмежен-
ня мають бути винятками, які передбачені 
законом, переслідувати одну або декілька за-
конних цілей і бути необхідними в демокра-
тичному суспільстві. У статті приділяється 
увага вивченню ознак інформації з обмеже-
ним доступом як об’єкта цивільно-правового 
та адміністративно-правового регулювання. 
Наголошено, що інформація з обмеженим 
доступом є в рівній мірі як об’єктом цивіль-
но-правового, так і адміністративно-право-
вого регулювання, має свої особливості, що 
зумовлюються природою цього феномена й 
визначають важливість її правової охорони. 
Вказано, що з боку держави важливо надати 
ефективний захист інформації, яку в уста-
новленому законом порядку віднесено до таєм-
ної, службової або конфіденційної інформації. 
Особлива увага приділяється правовій охороні 
майнових прав та інтересів осіб, які володі-
ють конфіденційною інформацією. Автором 
обґрунтовано, що ефективність забезпечення 
охорони інформації з обмеженим доступом в 
Україні слід вважати недостатнім. Норма-
тивно-правові акти з охорони інформації з об-
меженим доступом треба систематизувати у 
відповідності до поділу її на таємну, службо-
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ву та конфіденційну інформацію. У вказаних 
нормативно-правових актах конкретизувати 
ознаки вказаної інформації, а також вказати 
механізми правової охорони інформації з обме-
женим доступом. Як висновок зазначено, що 
ефективна система охорони інформації, яка 
набула статусу «з обмеженим доступом» мож-
лива за умови вдосконалення законодавства з 
питань забезпечення інформаційного право-
порядку в державі. Вказана трансформація 
повинна відбуватися в напрямі оптимізації 
чинного законодавства з урахуванням міжна-
родних норм і стандартів та впровадження 
ефективних організаційно-правових засад охо-
рони інформації з обмеженим доступом.
Ключові слова: інформація з обмеженим 

доступом, правова охорона, об’єкт, таємна, 
службова, конфіденційна інформація. 

Вступ
Повсюдний розвиток інформаційних тех-

нологій має значний вплив на суспільні від-
носини та життєдіяльність людей, тому є ве-
лика необхідність в ефективному правовому 
забезпеченні соціальних інформаційних про-
цесів.Основним суб’єктом унормування цих 
процесів є держава, яка зобов’язана гаранту-
вати право на інформацію. У той же час, дер-
жава в зазначеній сфері суспільних відносин 
зобов’язана створити механізм для охорони 
та захисту інформаційних прав, свобод та ін-
тересів як громадян, так і юридичних осіб. 
Саме особливий правовий режим інформації 
з обмеженим доступом покликаний захища-
ти відомості, вільний обіг яких може пору-
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шити права й інтереси держави, суспільства, 
окремої особи. Тому надання інформації об-
меженого доступу є специфічною процедуро-
юїї охорони як з боку держави, так і з боку 
власника інформації.

 Аналізу проблеми правової охорони 
інформації з обмеженим доступом у науковій 
літературі приділялася певна увага вітчизня-
них науковців. Зокрема, цим питанням при-
свячені роботи В.Бєлєвцевої, Р. Гонгало,-
О. Коренюк, О. Кулініч, Д. Коц, О. Харенко 
та інших. Водночас певні аспекти залиша-
ються не сформульованими. 

Мета роботи
Метою цієї статті є аналіз проблеми забез-

печення правової охорони інформації з обме-
женим доступом, а також перспектив удоско-
налення правової охорони інформації з об-
меженим доступом. Для досягнення вказаної 
мети було поставлено завдання: проаналізу-
вати наявні наукові розробки і стан чинного 
законодавства у сфері забезпечення правової 
охорони інформації з обмеженим доступом в 
Україні; виявити проблемні аспекти та нада-
ти  пропозиції, щодо вдосконалення системи 
правової охорони інформації з обмеженим 
доступом. 

Методи дослідження
При проведенні наукового досліджен-

ня та розв’язанні поставлених завдань було 
використано загальнофілософські, загально-
наукові та спеціальні методи дослідження. 
Під час дослідження було використано такі 
загальнофілософські методи, як діалектика та 
формальна логіка. Використання системного 
загальнонаукового методу дало змогу визна-
чити системно-структурні ознаки інформації 
з обмеженим доступом й окреслити напрям-
ки вдосконалення у цій сфері. Із спеціальних 
методів використано формально-юридич-
ний, який сприяв якісному аналізу норма-
тивного та наукового матеріалу.

Результати
Розпочинаючи дослідження дефіні-

ції «інформація з обмеженим доступом», 
спочатку треба визначити саме поняття 
«інформація».У законодавстві України вка-
зане поняття не конкретизоване. Так, у Ци-

вільному кодексі України у частині 1 статті 
200 вказується: «Інформацією є будь-які ві-
домості та/або дані, які можуть бути збереже-
ні на матеріальних носіях або відображені в 
електронному вигляді» [1].
Закон України «Про інформацію» на-

дає таке визначення терміну «інформація» 
– «будь-які відомості та/або дані, які можуть 
бути збережені на матеріальних носіях або 
відображені в електронному вигляді» (стаття 
1 вказаного Закону) [2]. О. Харенко конкре-
тизує це поняття та вказує, що «це знакові 
комбінації у формі відомостей та/або даних, 
що є об’єктами публічного або приватного 
інтересу» [3, с. 122]. 
Інформацію як особливий об’єкт цивіль-

них прав розглядає Р.Гонгалота: «По-перше, 
інформація є благом нематеріальним, хоч 
і має матеріальні носії (папір, диски, диске-
ти, плівки). По-друге, за своїми фізичними 
властивостями вона є благом неспоживчим, 
тому що використання останньої за призна-
ченням не призводить до зменшення її об-
сягу чи фізичного знищення. Інформація 
може лише застаріти, і тому залишається не 
витребуваною, або у разі необхідності зміню-
ється на актуальну. По-третє, інформація має 
різноманітні форми її фіксації, використання, 
поширення тощо» [4, с. 94].
Конституція України закріплює право на 

інформацію статтею 34: «Кожен має право 
вільно збирати, зберігати, використовувати і 
поширювати інформацію усно, письмово або 
в інший спосіб – на свій вибір» [5].  
Як зазначив Конституційний Суд Украї-

ни у своєму рішенні: «Право особи на доступ 
до інформації, гарантоване статтею 34 Кон-
ституції України, не є абсолютним і може під-
лягати обмеженням. Такі обмеження мають 
бути винятками, які передбачені законом, 
переслідувати одну або декілька законних 
цілей і бути необхідними у демократичному 
суспільстві. У разі обмеження права на доступ 
до інформації законодавець зобов’язаний за-
провадити таке правове регулювання, яке 
дасть можливість оптимально досягти ле-
гітимної мети з мінімальним втручанням у 
реалізацію вказаного права і не порушувати 
сутнісного змісту такого права»[6].
Правовий режим доступу до інформації 

визначений у Законі України «Про інфор-
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мацію», у частині 2 статті 20 вказується, що 
«будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, 
що віднесена законом до інформації з обме-
женим доступом» [2]. Статтею 21 вказаного 
Закону закріплено, що інформацією з обме-
женим доступом є «конфіденційна, таємна та 
службова інформація». Зазначено, що конфі-
денційною інформацією  є «інформація про 
фізичну особу, а також інформація, доступ до 
якої обмежено фізичною або юридичною осо-
бою, крім суб’єктів владних повноважень». 
Визначені випадки, коли конфіденційна ін-
формація може поширюватися, а саме: «за 
бажанням (згодою) відповідної особи у ви-
значеному нею порядку відповідно до перед-
бачених нею умов, а також в інших випадках, 
визначених законом»[2].
Визначення «таємна інформація» містить-

ся в Законі України «Про доступ до публічної 
інформації», де у статті 8 вказано: «Таємна 
інформація – інформація, доступ до якої об-
межується відповідно до частини другої стат-
ті 6 цього Закону, розголошення якої може 
завдати шкоди особі, суспільству і державі. 
Таємною визнається інформація, яка міс-
тить державну, професійну, банківську, роз-
відувальну таємницю, таємницю досудового 
розслідування та іншу передбачену законом 
таємницю» [7]. У цьому ж Законі в статті 7 
вказано, що до службової інформації може 
належати така інформація:

1) що міститься в документах суб’єктів 
владних повноважень, які становлять внутрі-
відомчу службову кореспонденцію, доповідні 
записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з 
розробкою напряму діяльності установи або 
здійсненням контрольних, наглядових функ-
цій органами державної влади, процесом 
прийняття рішень і передують публічному 
обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) зібрана в процесі оперативно-розшуко-
вої, контррозвідувальної діяльності, у сфері 
оборони країни, яку не віднесено до держав-
ної таємниці» [7].
У тексті частини 4 статті 21 вищезгадано-

го Закону України «Про інформацію» чітко 
визначені винятки щодо віднесення відомос-
тей до інформації з обмеженим доступом:

«1) про стан довкілля, якість харчових 
продуктів і предметів побуту;

2) про аварії, катастрофи, небезпечні при-
родні явища та інші надзвичайні ситуації, що 
сталися або можуть статися і загрожують без-
пеці людей;

3) про стан здоров’я населення, його жит-
тєвий рівень, включаючи харчування, одяг, 
житло, медичне обслуговування та соціаль-
не забезпечення, а також про соціально-де-
мографічні показники, стан правопорядку, 
освіти і культури населення;

4) про факти порушення прав і свобод лю-
дини, включаючи інформацію, що міститься 
в архівних документах колишніх радянських 
органів державної безпеки, пов’язаних з по-
літичними репресіями, Голодомором 1932-
1933 років в Україні та іншими злочинами, 
вчиненими представниками комуністичного 
та/або націонал-соціалістичного (нацистсько-
го) тоталітарних режимів;

5) про незаконні дії органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, їх 
посадових та службових осіб;

5-1) щодо діяльності державних та кому-
нальних унітарних підприємств, господар-
ських товариств, у статутному капіталі яких 
більше 50 відсотків акцій (часток) належать 
державі або територіальній громаді, а також 
господарських товариств, 50 і більше від-
сотків акцій (часток) яких належать госпо-
дарському товариству, частка держави або 
територіальної громади в якому становить 
100 відсотків, що підлягають обов’язковому 
оприлюдненню відповідно до закону;

6) інші відомості, доступ до яких не може 
бути обмежено відповідно до законів та 
міжнародних договорів України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Ра-
дою України»[2].
Також, окрім визначення «інформація з 

обмеженим доступом», законодавець вико-
ристовує – «обмеження доступу до інформа-
ції». Так, у частині 2 статті 6 Закону України 
«Про інформацію» констатується, що «право 
на інформацію може бути обмежене законом 
в інтересах національної безпеки, територі-
альної цілісності або громадського порядку, 
з метою запобігання заворушенням чи кри-
мінальним правопорушенням, для охорони 
здоров’я населення, для захисту репутації 
або прав інших людей, для запобігання роз-
голошенню інформації, одержаної конфіден-
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ційно, або для підтримання авторитету і не-
упередженості правосуддя»[2].
Щоб забезпечити правову охорону інфор-

мації з обмеженим доступом треба, в першу 
чергу, визначити відповідні ознаки такого 
об’єкта правової охорони. Дослідник Д. Коц 
під час вивчення цієї проблематики до кла-
сифікуючих ознак інформації з обмеженим 
доступом  відніс:

«1) ознаки конфіденційної інформації: 
ідентифікує фізичну особу, доступ до неї об-
межено фізичною або юридичною особою, 
крім суб’єкта владних повноважень, поши-
рення відбувається винятково за згодою фі-
зичної або юридичної особи;

2) ознаки таємної інформації: розголо-
шення може завдати шкоди особі, суспільству 
і державі; обмеження доступу здійснюється 
винятково в інтересах національної безпеки, 
територіальної цілісності або громадського 
порядку з метою запобігання заворушенням 
чи злочинам, для охорони здоров’я насе-
лення, для захисту репутації або прав інших 
людей, для запобігання розголошенню ін-
формації, одержаної конфіденційно, або для 
підтримання авторитету і неупередженості 
правосуддя, шкода від оприлюднення пере-
важає суспільний інтерес в її отриманні,

3) ознаки службової інформації: містить-
ся в документах суб’єктів владних повнова-
жень, які становлять внутрівідомчу службову 
кореспонденцію, пов’язану з розробкою на-
пряму діяльності установи або здійсненням 
контрольних, наглядових функцій органами 
державної влади, процесом прийняття рі-
шень і передують публічному обговоренню 
та/або прийняттю рішень; зібрана в процесі 
оперативно-розшукової, контррозвідуваль-
ної діяльності, у сфері оборони країни, яку не 
віднесено до державної таємниці» [8, c. 109].
Вчена О. Кулініч у своїй дисертації ви-

окремила наступні ознаки інформації з обме-
женим доступом, як «об’єкта цивільно-право-
вих відносин: зміст інформації з обмеженим 
доступом складають знання, повідомлення, 
відомості про соціальну форму руху матерії і 
про всі інші її форми у тій мірі, у якій вони ви-
користовуються суспільством, державою; ін-
формація з обмеженим доступом є самостій-
ним об’єктом правового регулювання, що 
не залежить від конкретної форми її матері-

ального носія; відомості, що складають зміст 
інформації з обмеженим доступом, за своєю 
сутністю ідеальні (нематеріальні); інформа-
ція з обмеженим доступом не є загальнодос-
тупною; інформація з обмеженим доступом 
відома і використовується чітко визначеним 
колом осіб;суб’єкт інформації вживає заходів, 
що спрямовані на обмеження вільного досту-
пу третіх осіб до інформації; інформація з об-
меженим доступом має особливу соціальну 
цінність у силу її дійсної або потенційної не-
відомості третім особам, її поширення може 
спричинити істотну шкоду зацікавленим осо-
бам; зміст інформації з обмеженим доступом 
відповідає обмеженням, установленим зако-
нодавством» [9, с. 27].
О. Коренюк виділяє наступні ознаки ін-

формації з обмеженим доступом,«як об’єкта 
адміністративно-правового регулювання: 
правова охорона здійснюється щодо «мате-
ріалізованої» інформації з обмеженим досту-
пом, тобто відомості мають бути закріплені 
на матеріальних носіях або збережені в елек-
тронному вигляді; обмеження доступу до ін-
формації здійснюється відповідно до Консти-
туції України (ст. 34), інших законодавчих ак-
тів тільки в інтересах національної безпеки, 
територіальної цілісності або громадського 
порядку з метою запобігання заворушенням 
чи злочинам, для охорони здоров’я населен-
ня, захисту репутації або прав іншихлюдей, 
для запобігання розголошенню інформації, 
одержаної конфіденційно, або для підтри-
мання авторитету і неупередженості пра-
восуддята в інших випадках, встановлених 
законом;особлива цінність такої інформації в 
публічній сфері проявляється у забезпечен-
ні державного управління в різних сферах 
суспільного життя; шкода від оприлюднення 
такої інформації переважає суспільний ін-
терес в її отриманні; у зв’язку зі своєю цін-
ністю така інформація потребує захисту від 
розголошення; наявність юрисдикційних та 
неюрисдикційних засобів охоронита захис-
ту інформації (технічних, криптографічних 
тощо); можливість доступу, використання, 
зберігання визначеними суб’єктами адміні-
стративно-правових відносин лише в меж-
ах, обсягах, встановленому законодавством 
порядку; певні відомості створюються, зби-
раються, надаються, охороняються тощо 
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суб’єктами владних повноважень для забез-
печення функціонування такого суб’єкта або 
для здійснення спеціального їх захисту; за 
порушення режиму доступу до інформації з 
обмеженим доступом винні особи підляга-
ють заходам державного примусу –притяга-
ються до адміністративної відповідальності» 
[10, с. 97].
Аналізуючи думки вчених та основні по-

ложення правової доктрини щодо виділення 
ознак і властивостей інформації з обмеженим 
доступом можемо сформулювати своє бачен-
ня вказаної проблеми. Інформація з обмеже-
ним доступом є в рівній мірі як об’єктом ци-
вільно-правового так й адміністративно-пра-
вового регулювання, має свої особливості, що 
зумовлюються природою цього феномена й 
визначають важливість її правової охорони.  
З боку держави важливо надати ефективний 
захист інформації, яку в установленому зако-
ном порядку віднесено дотаємної, службової 
або конфіденційної інформації.
Зокрема, необхідно звернути виключну 

увагу на правову охорону майнових прав та 
інтересів осіб, які володіють конфіденцій-
ною інформацією. Адже саме конфіденційна 
інформація може поширюватися тільки за 
бажанням або згодою відповідної особи у ви-
значеному нею порядку відповідно до перед-
бачених нею умов, а також в інших випадках, 
визначених законом.
Так, згідно з частиною 1 статті 40 Зако-

ну України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я» медичні працівники 
та інші особи, яким у зв’язку з виконанням 
професійних або службових обов’язків ста-
ло відомо про хворобу, медичне обстежен-
ня, огляд та їх результати, інтимну і сімейну 
сторону життя громадянина, не мають пра-
ва розголошувати ці відомості, крім перед-
бачених законодавчими актами випадків.
Правова охорона інформації з обмеженим 
доступом у цьому Законі визначена у часті 2 
вказаної статті: «При використанні інформа-
ції, що становить лікарську таємницю, у на-
вчальному процесі, науково-дослідній роботі, 
у тому числі, у випадках її публікації у спеці-
альній літературі, повинна бути забезпечена 
анонімність пацієнта»[11].
Не зважаючи на достатньо значну кіль-

кість нормативно-правових актів з питань 

правової охорони інформації з обмеженим 
доступом, ефективність забезпечення охоро-
ни в Україні слід вважати недостатньою. Вка-
зані нормативно-правові акти треба система-
тизувати у відповідності до поділу інформації 
з обмеженим доступом на таємну, службову 
та конфіденційну інформацію. У вказаних 
нормативно-правових актах конкретизувати 
ознаки вказаної інформації, а також вказати 
механізми правової охорони інформації з об-
меженим доступом. 
Як справедливо зазначає з цього приводу 

В. Бєлєвцева: «Важливим напрямом онов-
лення законодавства з питань адміністратив-
но-правового захисту інформації є чітке ви-
значення видів інформації з обмеженим до-
ступом та відповідне їх правове регулювання 
шляхом віднесення до конкретного законо-
давчого акту» [12, с. 130].

Висновки
Проведене дослідження дає підстави для 

висновків, що ефективна система охорона ін-
формації, яка набула статусу «з обмеженим 
доступом», можлива за умови удосконалення 
законодавства з питань забезпечення інфор-
маційного правопорядку в державі. Вказана 
трансформація повинна відбуватися у на-
пряму оптимізації чинного законодавства з 
урахуванням міжнародних норм і стандартів 
та впровадження ефективних організаційно-
правових засад охорони інформації з обме-
женим доступом. 
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RESTRICTED INFORMATION AS AN 
OBJECT OF LEGAL PROTECTION

The regulatory framework of restricted in-
formation was analysed in the course of the re-
search. The defi nition and features of the types 
of restricted (confi dential, secret and offi cial in-
formation) were determined. It is noted that the 
right of a person to access information guaran-
teed by Article 34 of the Constitution of Ukraine 
is not absolute and may be subject to restrictions, 
these restrictions must be exceptions provided 
by law, pursue one or more legitimate goals, and 
be necessary in a democratic society. The article 
focuses on the study of the features of restricted 
information as an object of civil and administra-
tive law. It is emphasized that restricted informa-
tion is equally the object of civil and administra-
tive law, has its own features that are determined 
by the nature of this phenomenon and deter-
mine the importance of its legal protection. It 
is stated that it is important for the state to pro-
vide effective protection of information, which 
is classifi ed as secret, offi cial or confi dential in-
formation in the manner prescribed by law. Par-
ticular attention is paid to the legal protection 
of property rights and interests of persons who 
own confi dential information. The author sub-
stantiates that the effectiveness of restricted in-
formation protection in Ukraine should be con-
sidered insuffi cient. Regulations on restricted 
information protection should be systematized 
in accordance with its division into secret, offi -
cial and confi dential information. The features 
of restricted information should be specifi ed 
in the legal acts, as well as the mechanisms of 
legal protection of restricted information. As a 
conclusion, it is noted that an effective system of 
information protection, which has acquired the 
status of “restricted information” is possible sub-
ject to improved legislation on information law 
enforcement in the country. This transformation 
should take place in the direction of optimizing 
the current legislation taking into account inter-
national standards, as well as the introduction 
of effective organizational and legal principles of 
restricted information protection. 

Keywords: restricted information, legal pro-
tection, object, secret, offi cial, confi dential infor-
mation.
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ÓÊÐÀ¯ÍÈ 

Целью научной статьи является 
раскрытие порядка назначения на должнос-
ти членов Высшей квалификационной ко-
миссии судей Украины. Методы статьи со-
ставила совокупность современных методов 
и приемов познания объективной действи-
тельности, объединяющий как общенаучные, 
так и специальные методы познания. Осно-
вой исследования является диалектичес-
кий метод познания, согласно которому 
проблемы, рассматриваемые в диссертации, 
представлены в виде единства их социального 
содержания и юридической формы.
ВРП должен создать конкурсную комис-

сию, в состав которой будут входить: три лица, 
избранные Советом судей Украины среди ее чле-
нов; три человека из числа «международных 
экспертов, предложенных международными 
организациями, с которыми Украина со-
трудничает в сфере предотвращения и про-
тиводействия коррупции в соответствии с 
международными договорами Украины, в со-
став Общественного совета международных 
экспертов, созданной в соответствии с зако-
ном «О Высшем антикоррупционном суде». 
При этом следует обратить внимание, что в 
соответствии с ч. 3 ст. 95-1 Закона Украины 
«О судоустройстве и статусе судей» в редакции 
Закона решение конкурсной комиссии будет 
считаться принятым, если за него проголосо-
вало большинство от присутствующих членов 
конкурсной комиссии, если только три чело-
века из числа проголосовавших за это решение 
являются международными экспертами. 
То есть, если за решение проголосовало два 
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международные эксперты и два человека, 
избранные Советом судей Украины, несмотря 
на принятие такого решения большинством, 
оно будет считаться не принятым, поскольку 
условие, закрепленное в этой норме «три чело-
века из числа проголосовавших за это решение, 
является международными экспертами», 
не выполнено. Похожую конструкцию отно-
сительно принятия решения / голосования 
Комиссией по вопросам добропорядочности и 
этики (в ее состав будут входить три члена 
ВРП и три международные эксперты) содер-
жит и ст. 28-1 Закона Украины «О Высшем 
совете правосудия» в редакции Закона.
Ключевые слова: Высшая квалификаци-

онная комиссия судей, обязанности, полномо-
чия, права, порядок, судейский орган, член.

Постановка проблеми
У період набуття Україною ознак демо-

кратичної, соціальної, правової держави про-
блема кадрового забезпечення судової влади 
набуває особливого значення. У правовій дер-
жаві суддям надається виняткова роль, на від-
міну від інших гілок влади судова влада нада-
ється судді особисто [1].
У  будь-якій  країні  завжди  було  актуаль-

ним  питання  здійснення правосуддя,  а  отже,  
і  питання  рівня  кваліфікації  суддів.  З цією 
метою і була створена Вища кваліфікаційна 
комісія суддів в Україні.
Вища кваліфікаційна комісія суддів Украї-

ни є державним органом суддівського вряду-
вання, який на постійній основі діє у системі 
правосуддя України.
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Вища кваліфікаційна комісія суддів Укра-
їни - чинний державний колегіальний  орган 
у системі судоустрою України, відповідальний 
за формування суддівського корпусу, переве-
дення суддів, забезпечення їх належного ква-
ліфікаційного рівня.

Огляд останніх досліджень                                  
та публікацій

На сьогодні  в  науковій  літературі прак-
тично  відсутні  дослідження,  які  ґрунтують-
ся  на  оновленому  законодавстві  у  сфері су-
доустрою  та  присвячені  визначенню  ролей 
ВККСУ в організації  роботи  судів.  

Окремі  аспекти  діяльності  ВККСУ досліджу-
вали  такі  вчені, як  А. Л. Борко,  В. Д. Бринцев,  
О. В. Гончаренко,  В. В. Долежан,  Р. В. Ігонін,  
М. Г. Мельник,  Л. М. Москвич,  І. В. Назаров, 
Ю. Є. Полянський, О. М. Терлецький та бага-
то інших [2].

Метою статті є розкриття порядку при-
значення на посади членів Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів України.

Виклад основного матеріалу
Відповідно до ст. 95 ЗУ «Про судоустрій і 

статус суддів» призначення на посади членів 
ВККСУ здійснюється ВРП за результатами 
конкурсу в порядку, передбаченому цим За-
коном [3].  
Конкурс на зайняття посади члена ВККСУ 

проводить ВРП на основі принципів вер-
ховенства права, публічності та політичної 
нейтральності в порядку, визначеному цим 
Законом. Особа, яка відповідає вимогам, ви-
значеним цим Законом до члена ВККСУ, та 
має намір бути призначеною членом ВККСУ, 
звертається до секретаріату ВРП із заявою. 
Форма заяви затверджується ВРП [3].
Разом із заявою про намір бути призначе-

ною членом ВККСУ відповідна особа подає:-
1) автобіографію; 2) мотиваційний лист, в яко-
му викладаються мотиви для призначення 
членом ВККСУ; 3) копію документа, що по-
свідчує особу та підтверджує громадянство 
України; 4) копію трудової книжки (за наяв-
ності); 5) декларацію особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого са-
моврядування; 6) копії документів про освіту, 
вчені звання та наукові ступені; 7) довідку ме-

дичної установи про стан здоров’я кандидата 
із висновком щодо його придатності до роботи 
на посаді, пов’язаній із виконанням функцій 
держави; 8) копію військового квитка (для вій-
ськовослужбовців або військовозобов’язаних); 
9) письмову згоду на обробку персональних 
даних та оприлюднення копій документів, ви-
значених цією статтею, крім копій документів, 
визначених пунктами 3, 7, 8 цієї частини; 10) 
письмову заяву про відсутність обмежень щодо 
членства у ВККСУ, а також про відповідність 
вимогам щодо несумісності або зобов’язання 
виконувати вимоги щодо несумісності у разі 
обрання членом Комісії; 11) заяву про про-
ведення перевірки, визначеної ЗУ «Про очи-
щення влади»; 12) згоду на проведення спеці-
альної перевірки відповідно до закону [4].
Секретаріат ВРП приймає документи у 

хронологічному порядку надходження заяв та 
не пізніше наступного робочого дня оприлюд-
нює отриману інформацію разом із копіями 
поданих документів, крім документів, які ви-
значені пунктами 3, 7, 8 частини четвертої цієї 
статті, на своєму веб-сайті [3].   
Прийом документів завершується о 24 го-

дині останнього дня строку, визначеного Ви-
щою радою правосуддя для подання докумен-
тів. Секретаріат ВРП не має права відмовити 
в прийнятті документів з інших підстав, ніж 
закінчення зазначеного строку [3].
Не пізніше наступного дня після завер-

шення прийому документів секретаріат ВРП 
формує перелік кандидатів, який невідклад-
но оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
ВРП. 
Повідомлення про час і місце проведення 

конкурсу публікується у газеті «Голос Украї-
ни» та оприлюднюється на веб-сайті ВРП не 
пізніше ніж за 10 днів до початку конкурсу. 
Секретаріат ВРП забезпечує проведення спе-
ціальної перевірки стосовно кандидатів, щодо 
яких конкурсною комісією прийнято таке рі-
шення.
Відповідно до ст. 95-1 ЗУ «Про судоустрій 

та статус суддів» [3] ВРП для проведення кон-
курсу на зайняття посади члена ВККСУ утво-
рюється конкурсна комісія та затверджується 
її персональний склад.
До складу конкурсної комісії входять:
1) три особи, обрані Радою суддів України 

з числа її членів;
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2) три особи з числа міжнародних експер-
тів, запропонованих міжнародними та інозем-
ними організаціями, з якими Україна співпра-
цює у сфері запобігання та протидії корупції 
відповідно до міжнародних договорів Украї-
ни, до складу Громадської ради міжнародних 
експертів, утвореної відповідно до ЗУ «Про 
вищий антикорупційний суд» [5].
Порядок отримання ВРП пропозицій від 

міжнародних та іноземних організацій щодо 
осіб із числа міжнародних експертів визнача-
ється положенням про конкурс. Положення 
про конкурс затверджує ВРП. Регламент ро-
боти конкурсної комісії ухвалюється членами 
комісії на її першому засіданні. Рішення комісії 
вважається прийнятим, якщо за нього прого-
лосувала більшість від присутніх членів кон-
курсної комісії за умови, що три особи з числа 
тих, які проголосували за це рішення, є між-
народними експертами [6].
Член конкурсної комісії має право брати 

участь у засіданнях і прийнятті рішень Комісії 
у віддаленому режимі з використанням елек-
тронних засобів зв’язку.
Конкурсна комісія має право: 1) збирати, 

перевіряти та аналізувати інформацію щодо 
кандидатів на посаду члена ВККСУ; 2) нада-
вати ВРП і запитувати у неї інформацію щодо 
кандидатів на посаду члена Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів України; 3) вживати захо-
ди щодо захисту персональних даних, інфор-
мації з обмеженим доступом, які стали відомі 
членам конкурсної комісії у зв’язку зы здій-
сненням ними своїх повноважень [6].
Член конкурсної комісії зобов’язаний: осо-

бисто брати участь у її роботі, без права деле-
гування своїх повноважень іншим особам; не 
використовувати інакше, ніж для виконання 
своїх обов’язків, персональні дані та іншу ін-
формацію, що стала відома у зв’язку з участю 
в роботі конкурсної комісії; відмовитися від 
участі у зборі інформації про кандидата, роз-
гляді питання про відповідність кандидата на 
посаду, якщо член конкурсної комісії перебу-
ває чи перебував в особистих чи ділових сто-
сунках із кандидатом та/або у разі наявності 
іншого конфлікту інтересів або обставин, що 
можуть вплинути на об’єктивність чи неупе-
редженість під час прийняття членом комісії 
рішення щодо зайняття кандидатом посади 
члена ВККСУ [6].

Організаційно-технічне забезпечення ді-
яльності конкурсної комісії здійснює Вища 
рада правосуддя. Фінансування діяльності 
конкурсної комісії може здійснюватись із за-
лученням міжнародної технічної допомоги. 
Члени конкурсної комісії, які постійно не про-
живають на території України, мають право на 
компенсацію витрат на проживання в Україні 
та переїзд [6].
Конкурсна комісія розглядає документи, 

подані кандидатами на посаду члена ВККСУ; 
відбирає із загальної кількості кандидатів тих, 
які згідно з обґрунтованим рішенням конкурс-
ної комісії мають найкращі професійний до-
свід, знання і якості для виконання обов’язків 
члена ВККСУ та відповідають вимогам зако-
ну; оприлюднює на офіційному веб-сайті ВРП 
інформацію про кандидатів, відібраних для 
проходження співбесіди з конкурсною комі-
сією; проводить на своєму засіданні співбесіду 
з відібраними кандидатами, відбирає шляхом 
відкритого голосування з числа кандидатів, 
які пройшли співбесіду, на кожну вакантну 
посаду одного кандидата, який відповідає ви-
могам до члена ВККСУ та згідно з обґрунто-
ваним рішенням конкурсної комісії має най-
кращі професійний досвід, знання і якості для 
виконання обов’язків члена ВККСУ [6].
Члени ВККСУ призначаються шляхом 

прийняття рішення ВРП на її засіданні на під-
ставі протоколу конкурсної комісії, підписано-
го усіма її членами, які були присутні на від-
повідному засіданні конкурсної комісії під час 
складання такого протоколу. У разі достроко-
вого припинення повноважень члена ВККСУ 
Вища рада правосуддя упродовж десяти днів 
розміщує оголошення про умови та строки 
проведення конкурсу на офіційному веб-сайті 
ВРП [6].
Відповідно до ст. 96 ЗУ «Про судоустрій 

і статус суддів» [3] підставами для звільнення 
члена ВККСУ з посади є: 1) подання заяви 
про звільнення з посади члена Комісії за влас-
ним бажанням; 2) неспроможність виконува-
ти свої повноваження за станом здоров’я ( за 
наявності медичного висновку); 3) виявлення 
обставин щодо його невідповідності вимогам, 
установлених цим Законом; 4) порушення 
вимог, установлених законодавством у сфері 
запобігання корупції; 5) неучасть у роботі Ко-
місії протягом одного календарного місяця 
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поспіль без поважних причин або неоднора-
зова відмова без поважних причин від голо-
сування з питань, що розглядаються; 6) грубе 
чи систематичне нехтування обов’язками, що 
є несумісними із статусом члена ВККСУ або 
виявило його невідповідність займаній посаді, 
допущення іншої поведінки, що підриває ав-
торитет та суспільну довіру до правосуддя і су-
дової влади, у тому числі недотримання етич-
них стандартів судді як складової професійної 
етики члена ВККСУ [3].
Рішення про звільнення члена ВККСУ 

ухвалює ВРП на своєму засіданні більшістю го-
лосів від її складу, визначеного Законом Украї-
ни «Про Вищу раду правосуддя» [7]. Рішення 
про звільнення члена ВККСУ з посади з під-
став, визначених пунктами 1 і 2 частини пер-
шої цієї статті, ухвалює ВРП на найближчому 
засіданні після отримання заяви. Рішення про 
звільнення члена ВККСУ з підстав, визначе-
них пунктами 3-6 частини першої статті 96 ЗУ 
«Про судоустрій та статус суддів» [3], ухвалю-
ється ВРП на підставі подання Комісії  з пи-
тань доброчесності та етики, утвореної відпо-
відно до ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» [7]. 
З дня внесення зазначеного подання такий 
член Комісії відсторонюється від посади. У 
разі встановлення підстав для звільнення чле-
на ВККСУ з посади, визначених пунктами 3-6 
частини першої цієї статті, ВККСУ може своїм 
рішенням внести до ВРП подання про звіль-
нення з посади відповідного члена комісії. З 
дня ухвалення рішення Комісії про внесення 
зазначеного подання такий член Комісії від-
сторонюється від посади, а його повноважен-
ня зупиняються до прийняття рішення ВРП. 
Процедура розгляду та ухвалення рішення 
про звільнення члена ВККСУ здійснюється 
відповідно до вимог Регламенту ВРП.
Повноваження члена ВККСУ припиня-

ються у разі: 1) закінчення строку, на який 
його обрано (призначено); 2) набрання закон-
ної сили обвинувальним щодо нього вироком 
суду; 3) припинення громадянства України 
або набуття громадянства іншої держави;-
4) визнання його безвісно відсутнім або оголо-
шення померлим, недієздатним або обмежено 
дієздатним; 5) смерті члена Комісії; 7) набран-
ня законної сили рішення суду про визнання 
його активів або активів, набутих за його до-
рученням іншими особами або в інших перед-

бачених ст. 290 Цивільного процесуального 
кодексу України випадках, необґрунтованими 
та їх стягнення в дохід держави [8].
ВККСУ пленарним складом обирає таєм-

ним голосуванням більшістю голосів від за-
гального складу Голову ВККСУ і заступника 
Голови, які є головами палат, та секретарів па-
лат ВККСУ. Головує на цьому засіданні член 
ВККСУ, який має найбільший стаж професій-
ної діяльності у сфері права [3].

 Голова ВККСУ організовує роботу Ко-
місії, визначає обов’язки заступника Голови, 
веде засідання Комісії, здійснює підготовку за-
сідань ВККСУ та організовує діловодство [3].

Обов’язки Голови ВККСУ в разі його від-
сутності виконує заступник Голови Комісії, а 
за відсутності заступника Голови - член Комісії, 
обраний за квотою з’їзду суддів України, який 
має більший стаж роботи на посаді судді. Голова 
ВККСУ видає накази, розпорядження та дору-
чення, які є обов’язковими до виконання чле-
нами ВККСУ та працівниками секретаріату [2].   
Секретарі палат ВККСУ здійснюють підго-

товку засідань палат та несуть відповідальність 
за організацію діловодства у цих палатах. 
Організаційне забезпечення діяльності 

ВККСУ здійснює секретаріат. Секретаріат 
очолює його керівник, який призначається на 
посаду за результатами конкурсу з урахуван-
ням положень цього Закону та Закону «Про 
державну службу» [9].
Для здійснення розподілу справ у ВККСУ 

діє автоматизована система визначення чле-
на ВККСУ, який проводить підготовку до 
розгляду і доповідає справу. Голови палат 
ВККСУ організовують роботу палат та ведуть 
засідання палат. Обов’язки голів палат у разі 
їх відсутності виконують члени палат, призна-
чені за квотою з’їзду суддів України, які мають 
більший стаж роботи на посаді судді [2].
ВККСУ затверджує Регламент, у якому ре-

гулюються відповідно до цього Закону проце-
дурні питання її діяльності [3].
Засідання ВККСУ, її палат та колегій про-

водяться відкрито, крім випадків, установ-
лених законом. Засідання Комісії, її палат є 
повноважним, якщо в ньому бере участь біль-
шість від складу Комісії або палати відповід-
но [6].
Голова ВККСУ визначає дату, час і місце 

проведення засідання Комісії, перелік питань, 
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що виносяться на засідання, і не пізніше як за 
десять днів до засідання повідомляє про це 
особу, щодо якої має розглядатися питання, 
та оприлюднює цю інформацію на офіційному 
веб-сайті ВККСУ (крім засідань з організацій-
них питань) [6].
Голови палат Комісії визначають дату, час і 

місце проведення засідань відповідних палат, 
перелік питань, що виносяться для розгля-
ду на засіданні, і не пізніше як за десять днів 
до засідання повідомляють про це осіб, щодо 
яких має розглядатися питання, та оприлюд-
нюють цю інформацію на офіційному веб-сайті 
ВККСУ [3].
У Ст. 99 ЗУ «Про судоустрій і статус суд-

дів» [3] визначає права члена ВККСУ. Зокре-
ма, член ВККСУ має право: 1) знайомитися 
з матеріалами, поданими на розгляд Комісії, 
відповідної палати, членом якої він є, колегії, 
брати участь у їх дослідженні та перевірці;-
2) наводити свої мотиви та міркування, а також 
подавати додаткові документи з питань, що 
розглядаються; 3) вносити пропозиції щодо 
проєкту рішення ВККСУ з будь-яких питань 
та голосувати «за» або «проти» того чи іншого 
рішення; 4) висловлювати письмово окрему 
думку щодо рішення ВККСУ; 5) здійснювати 
інші повноваження, встановлені законом [3]. 
Член ВККСУ не має права брати участь у 

розгляді питання та ухваленні рішення і під-
лягає відводу (самовідводу), якщо наявні дані 
про конфлікт інтересів або обставини, що ви-
кликають сумнів у його безсторонності. За на-
явності таких обставин член ВККСУ повинен 
заявити самовідвід. Із тих самих підстав від-
від члену комісії можуть заявити особи, щодо 
яких або за поданням яких розглядається 
питання. Відвід має бути вмотивованим і по-
даним до початку розгляду питання у формі 
письмової заяви. Головуючий на засіданні 
зобов’язаний ознайомити із заявою про відвід 
члена Комісії, якому заявлено відвід. Рішення 
про відвід(самовідвід) ухвалюється більшістю 
голосів членів ВККСУ, які беруть участь у засі-
данні. Голосування проводиться за відсутності 
члена комісії, щодо якого вирішується питан-
ня про відвід (самовідвід) [10].
Рішення ВККСУ у пленарному засіданні 

ухвалюється більшістю від установленого цим 
Законом складу Комісії. Голосування прово-
диться за відсутності особи, щодо якої вирішу-

ється питання, та інших осіб, які не є членами 
Комісії. Рішення Палати ВККСУ ухвалюється 
більшістю від складу палати з урахуванням 
членів іншої палати в разі їх залучення до 
участі в розгляді відповідного питання. Рі-
шення колегії ВККСУ ухвалюється більшістю 
голосів. Палати та колегії ВККСУ ухвалюють 
свої рішення від імені ВККСУ, зазнаючи склад 
палати чи колегії, який розглядав конкретну 
справу. ВККСУ може переглядати рішення, 
прийняті палатою чи колегією, щодо допуску 
до конкурсу або добору. Рішення ВККСУ, па-
лат та колегій Комісії викладаються у письмо-
вій формі. У рішенні зазначаються дата і місце 
ухвалення рішення, склад Комісії (палати, ко-
легії), питання, що розглядалося, мотиви ухва-
леного рішення. Рішення підписується голова 
і членами Комісії (палати, колегії), які брали 
участь у його ухваленні. За наявності окре-
мої думки члена ВККСУ вона викладається 
у письмовій формі і додається до справи, про 
що голова повідомляє на засіданні. Рішення 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів можуть 
бути оскаржені до суду з підстав, установле-
них Законом. Рішення ВККСУ щодо надання 
рекомендацій можуть бути оскаржені тільки 
разом з рішенням, ухваленим за відповідною 
рекомендацією [10].
У разі наявності окремої думки двох або 

більше членів палати Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів, які брали участь у розгляді пи-
тання та ухвалення рішення відповідною па-
латою, Голова ВККСУ має право винести таке 
питання на розгляд ВККСУ, на якому у по-
рядку, встановленому регламентом, ухвалю-
ється остаточне рішення по суті питання [3].
Організаційне забезпечення діяльності 

ВККСУ здійснює секретаріат. Секретаріат 
очолює його керівник, який призначається 
на посаду за результатами конкурсу з ураху-
ванням положень цього Закону та ЗУ «Про 
державну службу» [13]. Положення про секре-
таріат ВККСУ затверджується ВККСУ. Для 
здійснення членами ВККСУ своїх повнова-
жень у складі секретаріату ВККСУ діє служ-
ба інспекторів у кількості, визначеній ВРП. 
Гранична чисельність працівників ВККСУ з 
урахуванням визначеної кількості членів Ко-
місії та інспекторів затверджується ВРП за 
поданням ВККСУ. Працівники секретаріату 
ВККСУ призначаються на посади та звільня-
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ються з посад у порядку, встановленому зако-
нодавством про державну службу. Інспектори 
ВККСУ призначаються на посади та звільня-
ються з посад Головою ВККСУ за пропозиці-
єю відповідного члена ВККСУ.
Розмір винагороди члена ВККСУ, який не 

є суддею, встановлюється у розмірі посадово-
го окладу судді вищого спеціалізованого суду. 
Розмір винагороди члена ВККСУ, який є суд-
дею, дорівнює сумі його суддівської винагоро-
ди, якщо така сума перевищує розмір посадо-
вого окладу судді Верховного Суду з коефіцієн-
том 1,5. Виплата винагороди членам ВККСУ, 
заробітної плати працівникам секретаріату та 
інспекторам Комісії провадиться за рахунок 
коштів Державного бюджету України [10].
Порівняльний  аналіз  ст. 95–98, 102  ЗУ 

«Про судоустрій і статус суддів» редакція чин-
на до 06.11.2019 р. та  ст. 92–98, 102  оновлено-
го  Закону (чинна редакція з 07.11.2019 р. [10]. 
Служба інспекторів ВККСУ формується з 

числа осіб, які мають повну вищу юридичну 
освіту і стаж професійної діяльності у сфері 
права понад п’ять років. У разі призначення 
судді у відставці інспектором Комісії за ним 
зберігається пенсія або довічне грошове утри-
мання, а також інші гарантії, визначені цим 
Законом. Інспектори ВККСУ діють винятко-
во за дорученням члена ВККСУ відповідно до 
актів, що регулюють діяльність Комісії [2].
За дорученням члена Комісії інспектори: 

1) попередньо аналізують матеріали справ 
щодо кваліфікаційного оцінювання; 2) вико-
нують інші завдання в межах повноважень 
члена Комісії, визначених цим Законом.
Службу інспекторів ВККСУ очолює керів-

ник служби інспекторів Комісії, який підпо-
рядковується безпосередньо Голові ВККСУ.
Інспектори ВККСУ не є державними 

службовцями, їх статус визначається цим За-
коном [3]. Особливості діяльності визначають-
ся Положенням про інспектора ВККСУ, яке 
затверджується ВККСУ.

Висновки
Отже,  з дня набрання чинності Зако-

ну України «Про судоустрій і статус суддів», 
тобто з 7 листопада 2019 року повноваження 
членів ВККСУ припиняються та запрова-
джується новий порядок формування її ново-
го складу, за яким призначення на посади 12 

членів ВККС (кількість зменшено з 16 членів) 
здійснюватиме ВРП за результатами конкур-
су. Протягом дев’яноста днів з дня набрання 
чинності Закону, ВРП формує новий склад 
ВККСУ на підставі відкритого конкурсу. Чле-
ни ВККСУ призначаються та звільняються з 
посад за рішенням ВРП.
Серед іншого, вносяться суттєві зміни 

до законів «Про судоустрій і статус суддів» та 
«Про Вищу раду правосуддя» щодо суддів-
ської винагороди. Документом визначається, 
що суддівська винагорода встановлюється за 
єдиними правилами для всіх суддів незалежно 
від умов проходження ними кваліфікаційного 
оцінювання, оскільки всі судді судової системи 
мають єдиний правовий статус і є рівними пе-
ред законом.
Окрім того, закон розширює категорії по-

сад, щодо яких здійснюються заходи з очи-
щення влади (люстрації). Так, вона поширю-
ватиметься на керівників ВККС і Державної 
судової адміністрації, які обіймали свої посади 
не менше ніж рік у період від 21 листопада 
2013 року до 19 травня 2019 року.
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АНОТАЦІЯ 
Метою наукової статті є розкриття по-

рядку призначення на посади членів Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України. Ме-
тодами статті склала сукупність сучасних 
методів і прийомів пізнання об’єктивної дій-
сності, що поєднує як загальнонаукові, так і 
спеціальні методи пізнання. Підґрунтям до-
слідження є діалектичний метод пізнання, 
відповідно до якого проблеми, що розглядають-
ся у дисертації, представлені у вигляді єдності 
їх соціального змісту та юридичної форми. 
ВРП має утворити конкурсну комісію, до 

складу якої входитимуть: три особи, обрані 
Радою суддів України з-поміж її членів; три 
особи з числа «міжнародних експертів, запро-
понованих міжнародними організаціями, з 
якими Україна співпрацює у сфері запобігання 
та протидії корупції відповідно до міжнарод-
них договорів України, до складу Громадської 
ради міжнародних експертів, утвореної згід-
но із законом «Про Вищий антикорупційний 
суд». При цьому слід звернути увагу, що від-
повідно до ч. 3 ст. 95-1 ЗУ «Про судоустрій і 
статус суддів» у редакції Закону рішення кон-
курсної комісії вважатиметься прийнятим, 
якщо за нього проголосувала більшість від 
присутніх членів конкурсної комісії, за умови 
що три особи з числа тих, які проголосували 
за це рішення, є міжнародними експертами. 
Тобто, якщо за рішення проголосувало два 
міжнародні експерти та дві особи, обрані Ра-
дою суддів України, попри прийняття такого 
рішення більшістю, воно вважатиметься не 
прийнятим, оскільки умову, закріплену в цій 
нормі «три особи з числа тих, які проголосува-
ли за це рішення, є міжнародними експерта-
ми», не виконано. Схожу конструкцію стосов-
но прийняття рішення/голосування Комісією 
з питань доброчесності та етики (до її складу 
входитимуть три члени ВРП та три між-
народні експерти) містить і ст. 28-1 ЗУ «Про 
Вищу раду правосуддя» в редакції Закону.
Ключові слова: Вища кваліфікаційна ко-

місія суддів, обов’язки, повноваження, права,  
порядок, суддівський орган, член.
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SUMMARY 
The purpose of the scientifi c article is to reveal 

the procedure for appointment to the positions of 
members of the High Qualifi cation Commission of 
Judges of Ukraine. The methods of the article are a 
set of modern methods and techniques of cognition 
of objective reality, which combines both general and 
special methods of cognition. The basis of the study 
is a dialectical method of cognition, according to 
which the problems considered in the dissertation are 
presented in the form of unity of their social content 
and legal form.

The GRP should form a competition commission, 
which will include: three persons elected by the Council 
of Judges of Ukraine from among its members; three 
international experts nominated by international 
organizations with which Ukraine cooperates in the 
fi eld of preventing and combating corruption in 
accordance with international treaties of Ukraine, to 
the Public Council of International Experts established 
under the Law on the Supreme Anti-Corruption 
Court. It should be noted that in accordance with 
Part 3 of Art. 95-1 of the Law «On the Judiciary 
and the Status of Judges» as amended, the decision 
of the tender commission will be considered adopted 
if the majority of the present members of the tender 
commission voted for it, provided that three persons 
who voted for this decision are international experts. 
That is, if two international experts and two persons 
elected by the Council of Judges of Ukraine voted for 
the decision, despite the adoption of such a decision by 
a majority, it will be considered not adopted, because 
the condition set out in this rule “three persons who 
voted for this decision are international experts «, 
not implemented. A similar structure regarding the 
decision-making / voting by the Integrity and Ethics 
Commission (which will include three GRP members 
and three international experts) is contained in Art. 
28-1 of the Law «On the High Council of Justice» as 
amended by the Law.

Keywords: High Qualifi cation Commission of 
Judges, duties, powers, rights, procedure, judicial 
body, member.
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Научная статья посвящена освещению 
правового регулирования реформирования 
предоставления административных услуг 
по регистрации места жительства. Пред-
лагаются пути улучшения механизма предо-
ставления указанной услуги, а именно: на-
правленность государственной политики по 
децентрализации функций в сфере предостав-
ления административных услуг; упрощение 
процедуры регистрации места жительства и 
тому подобное. Закон Украины «Об админи-
стративных услугах» предусматривает право 
граждан на получение административных 
услуг в электронной форме. Регистрация, сня-
тие с регистрации места проживания отно-
сится к услугам, которые пользуются высо-
ким спросом, но возможность получения этих 
услуг в электронной форме не является урегу-
лированной на уровне законодательства.
Вместе с тем, анализ функциональных 

возможностей национальных электронных 
информационных ресурсов свидетельствует 
о том, что услуга по регистрации, снятия с 
регистрации места проживания в электрон-
ной форме может быть доступна гражданам 
Украины при условии надлежащей наполнен-
ности и взаимодействия национальных элек-
тронных информационных ресурсов.
Проблемы учета населения обостряются 

из-за того, что реестры территориальных 
общин являются автономными, имеют раз-
личное программное обеспечение и не взаимо-
действуют между собой. Кроме того, только 
часть реестров ведется территориальными 
общинами в электронной форме или имеет 
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связь через систему электронного взаимодей-
ствия государственных электронных инфор-
мационных ресурсов с ведомственной инфор-
мационной системой центрального органа 
исполнительной власти, реализующего госу-
дарственную политику в сфере регистрации 
физических лиц и Едином государственном 
демографическом реестре. Поэтому не толь-
ко регистрация, а и получение информации 
из реестров (например, сведений о месте жи-
тельства) превращается для гражданина 
в длительный процесс, в то время как эту 
информацию можно было бы за считанные 
секунды получать с помощью программных 
средств.
Ключевые слова: административная услу-

га, электронные услуги, услуга, публичная услу-
га, регистрация места жительства.

Постановка проблеми
Беззаперечно, важливого значення ма-

ють зусилля держави, що вживаються для 
гарантування громадянства, імміграції та 
реєстрації фізичних осіб, яка знаходиться 
в режимі довгострокової антитерористич-
ної операції і, одночасно, на початку євро-
інтеграційних процесів. Складність, масш-
табність економічних, політичних проблем 
досягли пікового значення з часів здобуття 
незалежності Україною. Іноді проблеми, що 
мають місце в системі державних гарантій 
щодо громадянства, імміграції та реєстрації 
фізичних осіб поєднані з помилками в ор-
ганізації надання адміністративних послуг. 
Ефективність зусиль з налагодження систе-
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ми громадянства, імміграції та реєстрації 
фізичних осіб безпосередньо залежить і від 
ступеня наукової обґрунтованості ухвале-
них рішень, що вимагає багатостороннього 
наукового аналізу, а також уточнення, систе-
матизації категорійного апарату.

Огляд останніх досліджень                            
та публікацій

Варто зазначити, що адміністративно-
правові аспекти вивчення громадянства, 
міграції (еміграції; імміграції) та реєстрації 
фізичних осіб в Україні певною мірою до-
сліджуються в юридичній літературі. Серед 
українських авторів, які займались цією 
проблемою, можна назвати таких науков-
ців, як О.О. Бандурка, О.О. Воронятніков, 
І.В. Михайлишин, С.О. Мосьондз, В.І. Оле-
фір, Я.А. Поєдинок, С.С. Саїв, Л.Л. Савран-
чук, О.П. Сікорський, Є.В. Стрільченко, 
А.І. Супруновський та інші.
Проблеми діяльності органів публічної 

влади з надання адміністративних послуг 
досліджували такі вчені-адміністративісти, 
як В.Б. Авер’янов, К.К. Афанасьєв, В.М. Бев-
зенко, Ю.П. Битяк, М.Ю. Віхляєв, В.М. Га-
ращук, І.П. Голоснічeнко, С.В. Ківалов, 
Н.В. Коваленко, І.Б. Коліушко, Т.О. Коломо-
єць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, Є.О. Леге-
за, П.С. Лютіков, Р.С. Мельник, Г.М. Писа-
ренко, В.П. Тимощук та інші. Однак питан-
ня публічних послуг щодо реєстрації місця 
проживання особи у наукових дослідженнях 
окремо не вивчалися. Саме вказані обстави-
ни зумовили обрання цієї теми.

Метою статті є розкриття особливостей 
надання публічних послуг щодо реєстрації 
місця проживання особи.

.
Виклад основного матеріалу

4 квітня 2016 року набрали чинності нор-
ми закону №888-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
розширення повноважень органів місцево-
го самоврядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг», що торкаються 
сфери реєстрації місця проживання [1].
Як правильно зазначає експерт центру 

політико-правових реформ Є. Школьний, 

насправді, зміни – не суттєві косметичні. Але 
потрібні справжні зміни в інтересах грома-
дян. І їх може зробити новий уряд [2].
Тепер замість Державної міграційної 

служби України для реєстрації місця про-
живання треба звертатися до виконавчого 
органу місцевої ради або ж до сільського го-
лови, якщо не утворений виконавчий орган 
сільської ради.
Навіть якщо нове місце проживання 

особи знаходиться в іншій адміністративно-
територіальній одиниці, то реєстраційний 
орган все одно самостійно надсилатиме по-
відомлення про зняття особи з реєстрації за 
попереднім місцем проживання особи [2].
Щодо розміру плати за реєстрацію місця 

проживання, то спостерігається підвищен-
ня. Якщо раніше вартість реєстрації стано-
вила 0,05 неоподаткованого мінімуму дохо-
дів громадян – 85 копійок, то зараз реєстра-
ція коштуватиме 0,0085 розміру мінімальної 
заробітної плати – біля 12 гривень.
Наступний елемент змін у цьому питан-

ні стосується пом’якшення адміністративної 
відповідальності за проживання без реєстра-
ції місця проживання. Якщо раніше перед-
бачались як попередження, так і штраф – то 
тепер залишили лише попередження. Воно 
застосовуватиметься до осіб, які цілеспрямо-
вано прибули реєструвати нове місце про-
живання, проте після зняття з реєстрації по-
переднього місця проживання вже спливло 
30 календарних днів.
Отже, певні зміни дійсно відбулись щодо 

регулювання реформування надання адмі-
ністративних послуг з реєстрації місця про-
живання особи. 
Однак сама дозвільна модель реєстрації 

місця проживання, тобто система, що успад-
кована Україною з часів існування СРСР, за 
якої особа жорстко «прив’язана» до пропи-
саної адреси у паспорті, – залишається.
Закон стосується насамперед процесу з 

децентралізації влади. У громадян більше 
немає потреби звертатися до Державної мі-
граційної служби, і вони можуть отримати 
цю послугу максимально близько до сво-
го місця проживання та набагато швидше. 
Адже тепер послугу можна отримати навіть 
у селі, де є виконавчий орган чи сільський 
голова.
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Крім того, для отримання послуги тепер 
доведеться витрачати замість 3 днів, як це 
було фактично, адже документи з центрів 
надання адміністративних послуг передава-
лися до Державної міграційної служби і на-
зад у зворотному порядку, до 30 хвилин.
Однак щодо самого змісту «реєстрації 

місця проживання» та процедури – зміни 
наразі не принципові.
Громадяни й надалі мусять збирати до-

кументи та підтверджувати право прожи-
вання у житлі для цієї реєстрації, оскіль-
ки перелік документів, необхідний для цієї 
процедури, не зазнав суттєвих змін [2].
А без цього, у свою чергу, неможливо 

отримувати більшість адміністративних і со-
ціальних послуг.
Щодо процедури реєстрації місця про-

живання насправді, то необхідно зазначити 
що особливих змін не відбулося. Відбулась 
лише перестановка зміни суб’єкта надання 
адміністративних послуг, у тому числі з реє-
страції місця проживання, та скасування та-
лонів на реєстрацію. Однак це не може вва-
жатись зміною самої процедури чи, навіть, 
системи, як про це декларували заголовки 
українських ЗМІ.
Тож, по суті, система все ще потребує 

суттєвого реформування та адаптування під 
сучасні потреби населення.
Сучасний уряд має пам’ятати, що за кож-

ною людиною, яка мешкає на території Укра-
їни, Конституцією України [3] закріплено ці-
лий ряд прав, які по суті є непорушними. Але 
практично до сьогоднішнього дня більше 
ніж третина населення, намагаючись зреалі-
зувати свої права, може отримати переважну 
більшість необхідних від держави послуг ви-
нятково за місцем реєстрації у паспорті, а не 
за фактичним місцем проживання.
До прикладу, якщо людина, звернув-

шись за послугою в державну установу, не 
має підтвердження «прописки» того мікро-
району, за яким відбулось звернення, – 
шанс бути обслуженим без так званого «до-
бровільного внеску» або «подяки» зводиться 
до нуля в багатьох випадках.

«Подвійні стандарти» обслуговування 
громадян можна зустріти майже в кожній 
державній установі країни, звернувшись не 
за місцем реєстрації щодо:

– поліклінічного/медичного обслуго-
вування;

– надання соціальної допомоги при 
народженні дитини;

– реєстрації місця проживання дити-
ни;

– отримання ідентифікаційного коду 
платника податку, обслуговування фізичних 
осіб-підприємців у податкових органах;

– призначення пенсії за віком, пенсії 
по інвалідності, пенсії у зв’язку з втратою го-
дувальника, пенсії за вислугу років.
Незареєстровані мешканці не можуть 

взяти участь у місцевих виборах. А для учас-
ті в президентських, парламентських та 
місцевих виборах їм потрібно їздити в гро-
мади, де реально вони не живуть, а є лише 
зареєстрованими.
Тарифікація комунальних послуг у бу-

динках без лічильників прив’язана до кіль-
кості зареєстрованих мешканців, частина з 
яких, по факту, може там і не проживати.
Упродовж усього терміну незалежнос-

ті система реєстрації місця проживання в 
Україні лише ускладнювала життя людям. 
Настав час визнати, що вона вже давно не 
відповідає сучасним потребам динамічного 
життя в Україні.
На наш погляд, потребує удосконалення 

модель реєстрації місця проживання шля-
хом внесення змін до підзаконних норма-
тивно-правових актів в інтересах громадян, 
а саме: реєстрація адреси проживання осо-
би здійснюється на підставі повідомлення 
(заяви) особи, без документального підтвер-
дження підстав для проживання у житлі [1].
Така система діє в багатьох країнах циві-

лізованого світу: США, Канада, Великобри-
танія, Ірландія, Швеція, Фінляндія.
Це може викликати побоювання у влас-

ників житла, але їх права є захищеними, 
оскільки реєстрація місця проживання не 
прив’язана до права власності на житло.
Орендар житла може зареєструвати про-

живання у житлі власника без його попере-
днього оголошення, а власник житла упо-
вноважений виселити орендаря відповідно 
до умов договору та норм закону.
Швидкість та прозорість процесу до-

зволятиме громадянам миттєво розпочати 
отримання всіх адміністративних та соці-
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альних послуг саме за реальним місцем про-
живання.
Ще одна важлива перевага повідомної 

системи, над якою варто замислитись чин-
ному Уряду, – це можливість залагодити 
конфлікт інтересів між громадянами, які 
змінили місце проживання, та приймаючи-
ми громадами.
Якщо повноцінно вступить у дію повідо-

мна система реєстрації місця проживання 
– наново зареєстровані мешканці громад 
сплачуватимуть податки в місцеві бюдже-
ти, а установи, які займаються розрахунком 
інфраструктурного розвитку, матимуть мож-
ливість бачити реальну кількість жителів та 
залучити співставне бюджетування на під-
тримку та розвиток [4, с. 129].
Повідомна система відповідає сучасній 

динаміці міграції та здатна забезпечити 
максимальний комфорт громадянам під час 
отримання соціальних, комунальних та ад-
міністративних послуг, сплаті податків.
З іншого боку, зі зміною на повідомну 

систему, громадяни більше не муситимуть 
долати велику відстань для того, щоб прого-
лосувати на виборах за місцем «прописки». 
За повідомної системи громадянин отримує 
можливість голосувати в тому населеному 
пункті, де він мешкає по факту, сплачує по-
датки та є повноправним членом громади.
За останні два роки, у світлі дуже висо-

кої внутрішньої міграції громадян унаслідок 
збройних конфліктів та тимчасової окупації 
українських територій, зміна системи на-
була актуальності, як ніколи раніше. І саме 
активність вітчизняних ЗМІ на тему зміни 
системи реєстрації є чітким сигналом уряду 
до дії [4, с. 130].
Необхідно почати проводити громадські 

обговорення щодо цієї тематики, затвер-
дити на їх основі Концепцію реформуван-
ня системи реєстрації місця проживання в 
Україні, розробити відповідні законопроєк-
ти та чіткий план реалізації змін у системі.

Висновки
Отже, публічна послуга з реєстрації 

місця проживання є однією з найпопуляр-
ніших серед усього переліку послуг. Нато-
мість, власне процедура реєстрації є арха-
їчною і ускладненою - для реєстрації місця 

проживання необхідно зібрати 3-5 докумен-
тів та погоджень і прибути з ними до органу 
реєстрації чи центру надання адміністра-
тивних послуг. 
Наявний стан справ з реєстрацією місця 

проживання також порушує покладений в 
основу державної політики у сфері надан-
ня адміністративних послуг принцип ра-
ціональної мінімізації кількості документів 
та процедурних дій, що вимагаються для 
отримання адміністративних послуг (стаття 
4 Закону України «Про адміністративні по-
слуги»). 
Оскільки підставою реєстрації є не фак-

тичне проживання у житлі, а лише наявність 
права на проживання у ньому, громадяни 
реєструються не там, де вони фактично про-
живають, а там, де можуть документально 
підтвердити право на проживання. 
Зв’язок реєстрації місця проживання з 

правом проживання у житлі також створює 
умови для маніпулювання з майновими та 
житловими правами на житло.
Таким чином, існує нагальна потреба ре-

формування чинного механізму обліку насе-
лення в Україні і запровадження інституту 
декларування місця проживання, що про-
понується здійснити шляхом прийняття За-
кону України «Про реалізацію електронних 
послуг з реєстрації та декларування місця 
проживання в Україні».
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АНОТАЦІЯ 
Наукова стаття присвячена висвітленню 

правового регулювання реформування надан-
ня адміністративних послуг щодо реєстрації 
місця проживання особи. Пропонуються шля-
хи покрашення механізму надання зазначеної 
послуги, а саме: спрямованість державної по-
літики щодо децентралізації функцій у сфері 
надання адміністративних послуг; спрощення 
процедури реєстрації місця проживання особи 
тощо. Закон України «Про адміністративні 
послуги» передбачає право громадян на отри-
мання адміністративних послуг в електро-
нній формі. Реєстрація, зняття з реєстрації 
місця проживання належить до послуг, які 
мають високий попит, але можливість отри-
мання цих послуг в електронній формі не є 
врегульованою на рівні законодавства.
Разом з тим, аналіз функціональних 

можливостей національних електронних ін-
формаційних ресурсів свідчить про те, що по-
слуга з реєстрації, зняття з реєстрації місця 
проживання в електронній формі може бути 
доступна громадянам України за умови на-
лежної наповненості та взаємодії національ-
них електронних інформаційних ресурсів.
Проблеми обліку населення загострюють-

ся через те, що реєстри територіальних гро-
мад є автономними, мають різне програмне 
забезпечення і не взаємодіють між собою. 
Крім того, лише частина реєстрів ведеться 
територіальними громадами в електронній 
формі або має зв’язок через систему електро-
нної взаємодії державних електронних інфор-
маційних ресурсів з відомчою інформаційною 
системою центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері 
реєстрації фізичних осіб та Єдиним держав-
ним демографічним реєстром. Тому не лише 
реєстрація, а й отримання інформації з ре-
єстрів (наприклад, відомостей про місце про-
живання) перетворюється для громадянина 
у тривалий процес, у той час як зазначену 
інформацію можна було б за лічені секунди 
отримувати за допомогою програмних засобів.
Ключові слова: адміністративна послуга, 

електронні послуги, послуга, публічна послуга, 
реєстрація місця проживання особи.

SUMMARY 
The scientifi c article is devoted to the coverage 

of the legal regulation of reforming the provision 
of administrative services for the registration of a 
person’s place of residence. Ways to improve the 
mechanism of providing this service are proposed, 
namely: the direction of state policy on decentralization 
of functions in the fi eld of administrative services; 
simplifi cation of the procedure for registration of a 
person’s place of residence, etc. The Law of Ukraine 
“On Administrative Services” provides for the right of 
citizens to receive administrative services in electronic 
form. Registration, deregistration of residence belongs 
to the services that are in high demand, but the 
possibility of obtaining these services in electronic form 
is not regulated by law.

At the same time, the analysis of the functionality 
of national electronic information resources shows that 
the service of registration, deregistration of residence 
in electronic form may be available to citizens of 
Ukraine provided that the full content and interaction 
of national electronic information resources.

Problems of population accounting are exacerbated 
by the fact that the registers of territorial communities 
are autonomous, have different software and do not 
interact with each other. In addition, only part of 
the registers is maintained by local communities in 
electronic form or has a connection through the system 
of electronic interaction of state electronic information 
resources with the departmental information system of 
the central executive body implementing state policy 
in the fi eld of registration of individuals and the 
Unifi ed State Demographic Register. Therefore, not 
only registration, but also obtaining information from 
registers (for example, information about the place of 
residence) becomes a long process for a citizen, while 
this information could be obtained in seconds with the 
help of software.

Key words: administrative service, electronic 
services, service, public service, registration of a 
person ‘s place of residence.
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У статті аналізуються особливості нор-
мативно-правового забезпечення використан-
ня альтернативних джерел енергії в Україні.
З’ясовується, що використання енергії , що 

отримується з альтернативних джерел, та-
ких, як сонце, вітер, вода та хвилі, підтримує 
сталий  розвиток завдяки зменшенню викидів 
вуглецю, що сприяє посиленню енергетичної  
та кліматичної  безпеки багатьох краї н світу. 
Поряд із основними законодавчими актами в 
багатьох краї нах світу створені цілі системи 
законодавства з управління та стимулюван-
ня розвитку використання альтернативних 
джерел енергії  та пов’язаних із цим заходів.
Виявлено дві основних проблеми, що стосу-

ються подальшого розвитку альтернативних 
джерел енергії, серед яких: Кабінетом Міні-
стрів України не розроблена комплексна стра-
тегія функціонування сектору ВДЕ до 2030р. 
з огляду на активний розвиток водневої енерге-
тики у світі та виклики, які пов’язані із втра-
тою ліквідності енергоринку та зміною струк-
тури національної економіки через пандемію 
COVID-19; чинна законодавча база остаточ-
но не врегулювала проблему накопичення бор-
гів перед виробниками електроенергії із аль-
тернативних джерел.
Зроблено висновки, що ключовими про-

позиціями, що є необхідними для альтерна-
тивних джерел енергії,и є: широкомасштабне 
встановлення системи прогнозування гене-
рації «зеленої» електроенергії залежно від ме-
теорологічних умов; імплементація моделі 
функціонування в ринку електричної енергії 
виробників з альтернативних джерел; зако-
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нодавче врегулювання питань пов’язаних із 
системами накопичення електроенергії, а та-
кож розвиток електромобільності; створення 
необхідного законодавчого підґрунтя, норми 
якого будуть направлені на досягнення цілей  
та завдань, зазначених у національних стра-
тегіях та планах щодо використання альтер-
нативних джерел енергії; фінансова підтрим-
ка малозатратної  відновлюваної  енергетики 
серед власників приватних домогосподарств. 
Ключові слова: енергія, джерело енергії, 

нормативне забезпечення, енергетика, аль-
тернативні джерела енергії, відновлювальні 
джерела енергії, зелена електроенергія.

Постановка проблеми
Енергетична галузь визначає рівень роз-

витку економіки краї ни, статус держави на 
міжнародній  арені та ї ї  привабливість як 
партнера. 
Охорона навколишнього природного се-

редовища є новою формою взаємодії люди-
ни та природи. Така взаємодія проявляєть-
ся, перш за все, у системі певних державних 
чи суспільних заходів, до яких можна відне-
сти: міжнародні, просвітницькі, адміністра-
тивно-правові, економічні чи технологічні. 
Такі заходи є спрямованих на цілковиту вза-
ємодію природи та всього суспільства, від-
творення та методи збереження природних 
ресурсів або чинних екологічних товариств 
для майбутніх поколінь. На сьогодні еколо-
гічні проблеми є одними із найважливіших 
чи навіть першочергових, що визначають 



81

 Óëþò³íà Î.À. - Íîðìàòèâíî-ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ âèêîðèñòàííÿ àëüòåðíàòèâíèõ...

рівень благополуччя для всієї світової циві-
лізації, у тому числі і для України [1 , с.178].
Енергетичний  сектор економіки впли-

ває на забруднення навколишнього сере-
довища, тому розвиток альтернативної  та 
в ї ї  контексті і відновлюваної  енергетики є 
пріоритетом для багатьох розвинутих краї н 
світу. Украї на не стої ть осторонь цих про-
блем, і саме тому перед урядом постає важ-
ливе завдання, що передбачає скорочення 
споживання енергії  шляхом застосування 
енергоощадних технологій  та створення 
передумов для поступового переходу на ви-
користання відновлюваних джерел енергії .
Використання енергії , що отримується 

з альтернативних джерел, таких як сонце, 
вітер, вода та хвилі, підтримує сталий  роз-
виток завдяки зменшенню викидів вугле-
цю, що сприяє посиленню енергетичної  та 
кліматичної  безпеки багатьох краї н світу. 
Поряд із основними законодавчими актами 
у багатьох краї нах світу створені цілі сис-
теми законодавства з управління та стиму-
лювання розвитку використання альтерна-
тивних джерел енергії  та пов’язаних із цим 
заходів.

Стан дослідження проблеми
Варто зауважити, що досить велика 

кількість науковців досліджувала і продо-
вує дослідуважти законодавче регулюван-
ня використання альтернативних джерел 
енергії, а серед основних дослідників мож-
на виділити праці: С. Кудря, М. Кузьміна,-
С. Май стро, М. Пипяк, О. Стоян, С.А. Свір-
ков, В.М. Комарницький , М.М. Кузьміна, 
М.М. Кулик, С.В. Май стро, О.О. Прутська, 
О.Ю. Федик, М.В. Чіпко та інші. 

Метою дослідження виступає аналіз 
нормативно-правового забезпечення вико-
ристання альтернативних джерел енергії в 
Україні. 

Наукова новизна дослідження
Станом на квітень 2021 року в україн-

ському законодавстві досить обширно при-
ділено увагу нормативно-правовому забез-
печенню використання альтернативних 
джерел енергії у зв’язку з чим виникає необ-
хідність у певному впорядкуванні у єдину 

систему, а також формування певних пропо-
зицій щодо його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу
Для початку варто зазначити, що основи 

для законодавчої регламентації забезпечен-
ня використання альтернативних джерел 
енергії варто шукати у Протоколі про приєд-
нання Украї ни до Договору про заснування 
Енергетичного співтовариства, підписаного 
у вересні 2010 р. та ратифікований  Законом 
Украї ни від 15 грудня 2010 р. «Про ратифі-
кацію Протоколу про приєднання Украї ни 
до Договору про заснування Енергетичного 
співтовариства». Відповідно до цього Зако-
ну з 1 лютого 2011 р. Украї на стала повно-
правним членом Енергетичного співтова-
риства та взяла на себе зобов’язання щодо 
імплементації  в національне законодавство 
основних актів енергетичного законодав-
ства ЄС [2]. 
Таким чином, важливість розвитку нор-

мативно-правового забезпечення вико-
ристання альтернативних джерел енергії 
стає показником виконання взятих на себе 
зобов’язань щодо подальшого виходу Укра-
їни на Європейський простір, а також спри-
ятиме подальшій інтеграції до членства у 
Європейському Союзі.
Для початку варто визначати, що собою 

становлять альтернативні джерела енергії 
і в чому їхня важливість для українського 
простору. 
На сьогодні у законодавстві Украї ни 

наявні декілька термінів, які можуть ви-
ступати як синоніми відносно терміна «від-
новлювані джерела енергії ». Так, хроно-
логічно першим, на законодавчому рівні, 
було введене в правове поле Украї ни по-
няття «нетрадицій ні та поновлювані джере-
ла енергії » згідно з Законом Украї ни «Про 
енергозбереження».  До нетрадицій них та 
поновлюваних джерел енергії  законодавець 
відніс джерела, що постій но існують або 
періодично з’являються в навколишньому 
природному середовищі у вигляді потоків 
енергії  Сонця, вітру, тепла Землі, енергії  
морів, океанів, річок, біомаси [3]. 
У подальшому на законодавчому рівні 

та на підставі Закону Украї ни «Про альтер-
нативні джерела енергії » було введено саме 



82

Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2021

поняття альтернативних джерел енергії , 
під яким визначено “комплексний  перелік 
альтернативних (відновлюваних) джерел 
енергії , до яких належать енергія сонячна, 
вітрова, геотермальна, гідротермальна, ае-
ротермальна, енергія хвиль та припливів, 
гідроенергія, енергія біомаси, газу з орга-
нічних відходів, газу каналізацій но-очисних 
станцій , біогазів, та вторинні енергетич-
ні ресурси, до яких належать доменний  та 
коксівний  гази, газ метан дегазації  вугіль-
них родовищ, перетворення скидного енер-
гопотенціалу технологічних процесів” [4].

 Автори словника-довідника «Екологія – 
охорона природи» на основі вищезгаданого 
поняття характеризували термін енергети-
ка альтернативна, як отримання енергії  не з 
традицій них ї ї  джерел (вугілля, нафта, слан-
ці, газ), а від Сонця, з геотермальних джерел 
шляхом використання різниці температур, 
вітру чи іншим шляхом [5, с. 148 ].
Кузмін Д. В. пропонує поділяти альтер-

нативні джерела енергії на дві ключові гру-
пи при класифікації  джерел енергії , які про-
понуємо поділити за способом видобування 
з них електричної  енергії  та технічними осо-
бливостями експлуатації  енергоустановок, 
виділивши:

– джерела енергії , що мають ринкову 
вартість (комерцій ні);

– джерела енергії , що не мають ринкової  
вартості (некомерцій ні).
Перша група передбачає процедуру на-

буття права власності на джерела енергії  
для функціонування енергоустановки. Ця 
група передбачає, що перед виготовленням 
з енергетичних джерел електричної  енергії  
здій снюються господарські операції  з купів-
лі-продажу цих джерел енергії , що,, автома-
тично передбачає набуття права власності 
на вказаний  об’єкт прав зі сторони покуп-
ця. До комерцій них джерел енергії  відне-
семо переважно традицій ні енергоносії : 
природний  газ, нафта, вугілля та інше.
Друга група некомерцій них (відновлю-

ваних) джерел енергії  передбачає, що вони 
мають природне походження, які виключа-
ються з природи і слугують для виробництва 
електричної  енергії , яка і стає об’єктом пра-
ва власності, а соціальні відносини, які вини-
кають під час цього процесу, і регулює пра-

во, де компоненти природного походження, 
виключені з кругообігу природи і залучені 
до соціальних умов, стають, як правило, ма-
теріальними цінностями – об’єктами права 
власності. До некомерцій них (відновлюва-
них) джерел енергії  віднесемо переважно 
відновлювані енергоносії : енергію вітру, 
енергію сонця та інше [6 с. 69] .
Таким чином, станом на сьогодні маємо 

принаймні дві групи відновлювальних (аль-
тернативних) джерел енергії: комерційні та 
некомерційні.
І. А. Васильєв зазначає, що, як і для будь-

якої  галузі національної  економіки, для за-
безпечення розвитку використання віднов-
лювальних альтернативних джерел енергії 
необхідні чотири основні умови:

-  прий няття національної  стратегії  у 
галузі відновлюваної  енергетики (постанов-
ка завдання);

-  прий няття відповідної  законодавчої  
і нормативної  бази (встановлення структури 
і правил роботи на ринку);

-  підвищення прозорості та сумлін-
ності конкуренції  з боку традицій ної  енер-
гетики;

-  забезпечення зростання інвестицій  
[7, с. 7].
Щодо перших двох умов, то вони і ви-

ступають безпосереднім предметом нашого 
дослідження.
Щодо нормативно-правового забезпе-

чення регулювання суспільних відносин у 
досліджуваній площині, то варто сказати, 
що воно здій снюється через систему нор-
мативно-правових актів, що розраховані на 
багаторазове застосування і поширюються 
на певне коло осіб при наявності передбаче-
них ними обставин. Особливе місце у такій 
системі зазвичай відводиться актам політи-
ко-правового характеру, котрі визначають 
основи державної політики, у тому числі, 
здійснюючи вплив на таку сферу (ту, що 
пов’язана у цьому випадку з відновлюваль-
ними джерелами енергії).
Варто відмітити, що при використанні 

відновлювальних джерел енергії варто пе-
реш за все керуватися статтею 3 Конституції  
Украї ни, якою передбачено, що  “земля, ї ї  
надра, атмосферне повітря, водні та інші при-
родні ресурси, які знаходяться в межах території  



83

 Óëþò³íà Î.À. - Íîðìàòèâíî-ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ âèêîðèñòàííÿ àëüòåðíàòèâíèõ...

Украї ни, природні ресурси ї ї  континен-
тального шельфу, виняткової (морської ) 
економічної  зони є об’єктами права власнос-
ті Украї нського народу” [8].
Як було зазначено вище, важливе місце 

займають певні програмні документи, або 
стратегії. Так, варто, перш за все, згадати 
про дві основні: Стратегія сталого розви-
тку «Украї на-2020» [9] та Проєкт Стратегії 
сталого розвитку «Украї на-2030» (станом на 
квітень 2021 року знаходиться на розгляді 
Верховної Ради України) [10], що визнача-
ють основи подальшого розвитку державної  
політики та здій снюють вплив на форму-
вання цільових завдань з реформування 
енергетичної  галузі.
Наступним не менш важливим норма-

тивним актом є прийняття в рамках прове-
дення реформи енергетичної  галузі краї ни 
«Енергетична стратегія Украї ни на період 
до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 
конкурентоспроможність», затвердження 
розпорядженням Кабінету Міністрів Укра-
їни (далі Стратегія). Стратегія визначила 
основні проблемні місця украї нської  еконо-
міки. Було зазначено про застаріле стерео-
типне мислення в межах украї нської  дер-
жави та суспільства, яке діє за інерцією сте-
реотипів наявності надлишку традицій них 
енергоресурсів. Щодо відновлюваної  енер-
гетики Стратегія вважає перспективними 
дії , пов’язані зі зниженням енергоємнос-
ті економіки та диверсифікацією джерел і 
шляхів постачання енергоресурсів. Украї на 
визначила, що для власних потреб необхід-
ні різноманітні джерела енергії , у тому числі 
й  збільшення частки відновлюваної  енерге-
тики до 20 % у валовому кінцевому енергос-
поживанні. Стратегія вказує на перспектив-
ність зростання виробництва електроенергії  
на базі відновлюваних джерел енергії  на 
основі твердої  біомаси і біогазу та енергії  
сонця та вітру [11] . 
Щодо основного законодавчого акту, 

що був згаданий вище, то його норми ви-
значають засоби здійснення державного 
регулювання у галузі відновлюваної енер-
гетики, а саме: розроблення, затвердження 
та впровадження норм, правил і стандартів 
виробництва, передачі, транспортування, 
постачання, зберігання і споживання енер-

гії, виробленої з альтернативних джерел; 
нагляду та контролю за безпечним виконан-
ням робіт на об’єктах альтернативної енер-
гетики незалежно від їх форми власності, 
безпечною експлуатацією енергогенерую-
чого обладнання та за режимами передачі 
і споживання енергії; нагляду та контролю 
за додержанням вимог технічної експлуата-
ції на об’єктах альтернативної енергетики 
незалежно від їх форми власності, техніч-
ної експлуатації енергетичного обладнання 
об’єктів, підключених до об’єднаної енер-
гетичної системи України; встановлення 
тарифів на електричну енергію, вироблену 
на об’єктах альтернативної енергетики, а та-
кож на теплову енергію, видобуту з альтер-
нативних джерел; всебічного заохочення і 
підтримки науково-дослідницьких, дослід-
но-конструкторських робіт, діяльності ви-
нахідників і раціоналізаторів, спрямованих 
на розвиток виробництва та використання 
альтернативних джерел енергії тощо [4] .
Незважаючи на те, що Украї на де-

монструє позитивну динаміку у розвитку 
відновлюваної  енергетики, вітчизняні тем-
пи збільшення обсягів використання від-
новлювальних джерел енергії доволі по-
вільні, через що зазначені у Національному 
плані показники вбачаються неосяжними 
до 2025 року. Індикативні цілі, що містяться 
в Енергетичній  стратегії , більше відповіда-
ють сучасним реаліям відновлюваної  енер-
гетики в Украї ні. 
Так, за даними Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження 
Украї ни (далі – Держенергоефективності) 
щодо потужності та обсягів виробництва 
електроенергії  об’єктами відновлюваної  
електроенергетики (станом на 1 січня 
2021 року) в Украї ні працює 881 об’єкт 
відновлюваної  електроенергетики (без ура-
хування окупованої  території  АР Крим) за-
гальною потужністю 1,11 ГВт. Таким чином, 
частка екологічно-чистої  енергії  в загально-
му енергобалансі на початку 2021 року ста-
новила 11,4% [12] . 
У липні 2020 р. Президент України під-

писав Закон № 810-ІХ, що повинен стати 
суттєвим кроком для вирішення проблем-
них питань енергоринку, зокрема в частині 
налагодження розрахунків із виробниками 
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«зеленої» електроенергії [13]. У той же час, 
у грудні 2020 р. ліквідність ринку електро-
енергії продовжує бути на критично низь-
кому рівні, зокрема такій ситуації сприяють 
цінові маніпуляції.
І тому на сьогодні існують такі дві осно-

вні проблеми щодо подальшого утверджен-
ня відновлювальних (альтернативних) дже-
рел енергії: 

- Кабінетом Міністрів України не роз-
роблена комплексна стратегія функціону-
вання сектору ВДЕ до 2030р. з огляду на 
активний розвиток водневої енергетики 
у світі та виклики, які пов’язані із втратою 
ліквідності енергоринку та зміною структу-
ри національної економіки через пандемію 
COVID-19;

- Чинна законодавча база остаточно 
не врегулювала проблему накопичення бор-
гів перед виробниками електроенергії з аль-
тернативних джерел.
М.М. Кузьміна пропонує впроваджувати 

об’єкти «зеленої » енергетики в інфраструк-
туру міста, наприклад розташувати на дахах 
об’єкти малої  енергетики (сонячні панелі, 
вітряки), зробивши пріоритетними меха-
нізм запровадження об’єктів відновлюваної  
енергетики в місті, наприклад, внести ці 
об’єкти у список таких, для яких не потрібні 
містобудівельні дозволи [14, с. 117]. 

Висновки
Підсумовуючи вищевикладене, хотілося 

б підкреслити безумовну важливість подаль-
шого розвитку нормативно-правового регу-
лювання альтернативних джерел енергії, 
адже саме завдяки повноцінному переходу 
на альтернативні джерела енергії ми збере-
жемо планету ще на багато тисячоліть. 
Щодо ключових пропозицій, що є необ-

хідними для альтернативних джерел енер-
гії, можливо виділити такі:

- широкомасштабне встановлення 
системи прогнозування генерації «зеленої» 
електроенергії залежно від метеорологіч-
них умов;

- імплементація моделі функціонуван-
ня в ринку електричної енергії виробників з 
альтернативних джерел;

- законодавче врегулювання питань 
пов’язаних із системами накопичення елек-

троенергії, а також розвиток електромобіль-
ності;

- створення необхідного законодавчо-
го підґрунтя, норми якого будуть направ-
лені на досягнення цілей  та завдань, зазна-
чених у національних стратегіях та планах 
щодо використання альтернативнх джерел 
енергії;

- фінансова підтримка малозатратної  
відновлюваної  енергетики серед власників 
приватних домогосподарств. 
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SUMMARY 
The article analyzes the features of regulatory 

and legal support for the use of alternative energy 
sources in Ukraine.

It turns out that the use of energy from alternative 
sources, such as the sun, wind, water and waves, 
supports sustainable development by reducing carbon 
emissions, which contributes to strengthening the 
energy and climate security of many countries. In 
addition to the main legislation, many countries 
around the world have established entire systems 
of legislation to manage and promote the use of 
alternative energy sources and related activities.

Two main problems related to the further 
development of alternative energy sources have been 
identifi ed, including: The Cabinet of Ministers of 
Ukraine has not developed a comprehensive strategy 
for the functioning of the RES sector until 2030. 
given the active development of hydrogen energy in 
the world and the challenges associated with the loss 
of liquidity in the energy market and the change in 
the structure of the national economy through the 
COVID-19 pandemic; the existing legal framework 
has not fi nally settled the problem of accumulating 
debts to electricity producers from alternative sources.

It is concluded that the key proposals that are 
necessary for alternative energy sources are: large-scale 
installation of a system for forecasting the generation 
of “green” electricity depending on meteorological 
conditions; implementation of the model of functioning 
in the electricity market of producers from alternative 
sources; legislative regulation of issues related to 
electricity storage systems, as well as the development 
of electric mobility; creation of the necessary legislative 
basis, the norms of which will be aimed at achieving 
the goals and objectives specifi ed in the national 
strategies and plans for the use of alternative energy 
sources; fi nancial support for low-cost renewable 
energy among private household owners.

Key words: energy, energy source, normative 
provision, energy, alternative energy sources, 
renewable energy sources, green electricity.
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ÏÎÍßÒÒß ÌÅÕÀÍ²ÇÌÓ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-
ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÔÓÍÊÖ²ÎÍÓÂÀÍÍß 

ÅÊÑÏÅÐÒÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÌÂÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статье рассмотрены и проанализиро-
ваны подходы отечественных ученых отно-
сительно определения понятия механизма 
административно-правового регулирования 
в отдельных сферах функционирования экс-
пертно-криминалистических подразделений. 
Через призму изучения совокупности струк-
турообразующих элементов механизма адми-
нистративно-правового регулирования дока-
зано, что ими могут быть исключительно 
административно-правовые средства. Из-
ложено авторское видение сущности объекта 
административно-правового регулирования 
судебно-экспертной деятельности. Сформу-
лировано определение понятия механизма 
административно-правового регулирования 
функционирования Экспертной службы МВД 
Украины.
Ключевые слова: механизм, администра-

тивно-правовое регулирование, функциониро-
вание, общественные отношения, судебно-экс-
пертная деятельность.
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МВС України регламентується сукупністю 
чинних нормативно-правових актів. Водно-
час пошук шляхів розбудови її можливостей 
та потенціалу і, як наслідок, удосконалення 
нормативно-правової бази насамперед по-
винні ґрунтуватись на розумінні не тільки 
сукупності внутрішніх і зовнішніх організа-
ційно-управлінських процесів, а й того, як 
саме правові норми здійснюють вплив на 
суспільні відносини у сфері функціонування 
Експертної служби і сприяють їх трансфор-
мації у відповідні правовідносини. У пло-
щині адміністративного права саме через 
призму розуміння механізму адміністратив-
но-правового регулювання можливо уявити 
практичну реалізацію правових норм, що зі 
свого боку уможливлює появу нових підхо-
дів до удосконалення такого регулювання, 
а значить, і удосконалення функціонування 
сфери його впливу.

Стан дослідження проблеми
Значний вклад у дослідження пробле-

матики механізму адміністративно-право-
вого регулювання та його структуроутво-
рюючих елементів зробили: Алексєєв С.С., 
Арістова І.В., Бандурка О.М., Білоус В.Т., 
Голосніченко О.П., Скакун О.Ф., Стеценко 
С.Г., Шопіна І.М. та інші. Однак у наукових 
джерелах зустрічаються непоодинокі випад-
ки співіснування різних підходів учених до 
розуміння категорії механізму адміністра-
тивно-правового регулювання, а також його 
структурних елементів, зокрема стосовно 
тих сфер, які перебувають у площині функ-

Постановка проблеми
Експертна служба Міністерства внутріш-

ніх справ України є системою державних 
спеціалізованих установ судової експерт изи, 
діяльність якої спрямовується і координу-
ється Міністерством внутрішніх справ Укра-
їни. Вона складається із Державного науко-
во-дослідного експертно-криміналістичного 
центру МВС України та територіальних під-
розділів – науково-дослідних експертно-кри-
міналістичних центрів [1]. Функціонування 
Експертної служби як структурної одиниці 
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ціонування Експертної служби МВС Украї-
ни. 

Виклад основного матеріалу
Розпочинаючи безпосереднє досліджен-

ня, першочергово звернемо увагу на науко-
ву працю вітчизняного вченого Коротаєва 
В.М., що присвячена дослідженню пробле-
матики адміністративно-правового регулю-
вання експертно-криміналістичних дослі-
джень зброї. У змісті роботи автор робить 
висновок про те, що механізм адміністра-
тивно-правового регулювання експертно-
криміналістичних досліджень зброї є систе-
мою адміністративно-правових елементів, 
спрямованих на упорядкування суспіль-
них відносин щодо здійснення незалежної, 
кваліфікованої та об’єктивної експертизи 
зброї, а також щодо створення суб’єктами 
публічної адміністрації необхідних умов ді-
яльності експертів, які здійснюють дослі-
дження зброї. Серед структурних елементів 
означеного вище механізму автор виділяє, 
зокрема: 1) норми права; 2) принципи пра-
ва; 3) адміністративно-правові відносини, 
які базуються на адміністративно-правових 
нормах та виникають і здійснюються на їх 
основі;4) методи адміністративного права; 
5) акти застосування права; 6) адміністра-
тивно-правовий статус суб’єктів публічної 
адміністрації, що здійснюють адміністра-
тивно-правове забезпечення експертних 
досліджень зброї; 7) тлумачення норм адмі-
ністративного права як процес доведення 
та уточнення їх змісту; 8) адміністративні 
процедури діяльності суб’єктів публічної ад-
міністрації у сфері експертного дослідження 
зброї [2, с. 14–15].

Аналізуючи дослідження Коротаєва В.М. щодо 
розуміння механізму адміністративно-пра-
вового регулювання, а також його елемен-
тів, передусім слід не погодитись із думкою 
про те, що згаданий механізм – це сукуп-
ність саме адміністративно-правових еле-
ментів. На наш погляд, таке твердження є 
хибним, адже явище механізму адміністра-
тивно-правового регулювання не закріпле-
не у жодному нормативно-правовому акті, 
й існує винятково у теоретичній площині. 
Таким чином, його структура може утворю-

ватися лише завдяки сукупності системно 
обумовлених елементів (засобів).
Окрім того, викликає заперечення і 

включення Коротаєвим В.М. до структури 
механізму адміністративно-правового ре-
гулювання таких елементів, як: принципи 
права; методи адміністративного права; 
адміністративно-правовий статус суб’єктів 
публічної адміністрації, що здійснюють ад-
міністративно-правове забезпечення екс-
пертних досліджень зброї.
Щодо розуміння категорії принципів 

права, то варто погодитися із думкою Стар-
чука О.В., який стверджує, що принципи 
права – це такі засадничі ідеї права, які ви-
значають зміст і спрямованість його норм та 
характеризуються системністю, взаємоузго-
дженістю, загальнообов’язковістю, універ-
сальністю, стабільністю, предметною визна-
ченістю, загальнозначущістю й регулятив-
ністю [3, с. 42].
Аналізуючи викладене вище визначення 

принципів права, а також проєктуючи його 
на процес впливу правових норм на суспіль-
ні відносини, можна переконатись, що вони, 
безумовно, перебувають поза межами струк-
тури механізму адміністративно-правового 
регулювання як засади, на яких ґрунтується 
правотворча діяльність. Водночас, якщо го-
ворити про принципи здійснення конкрет-
ного різновиду діяльності, наприклад судо-
во-експертної, які закріплені у змісті Закону 
України «Про судову експертизу» [4, ст. 3], 
то в такому разі їх слід розглядати як пра-
вову норму – загальнообов’язкове правило 
поведінки, закріплене у змісті чинного нор-
мативно-правового акта.
Стосовно методів адміністративного пра-

ва, то їх включення до структури механізму 
адміністративно-правового регулювання є 
неправильним кроком. Як зазначає вітчиз-
няний дослідник Стеценко С.Г. , аналізуючи 
визначення механізму адміністративно-пра-
вового регулювання, що початково може 
скластися враження, про схожість цього 
явища із категорією «метод адміністратив-
ного права». Водночас з погляду права – це 
різні терміни. Якщо метод адміністративно-
го права – зовнішня характеристика того, як 
адміністративне право регулює відповідні 
суспільні відносини (імперативно, диспози-



88

Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2021

тивно, шляхом субординації, координації, 
реординації, адміністративного договору), 
то механізм адміністративно-правового ре-
гулювання є внутрішньою характеристику 
цього процесу, де стає зрозуміло яким чи-
ном норма адміністративного права приво-
диться в рух, починає регулювати суспільні 
відносини, яким чином суб’єкти адміністра-
тивного права можуть впливати на процес 
правового регулювання [5, с. 64].
Зі свого боку адміністративно-правовий 

статус суб’єктів публічної адміністрації є 
сукупністю посадових обов’язків, прав, ви-
дів і міри юридичної відповідальності, які 
обов’язково повинні бути закріплені у зміс-
ті відповідних адміністративно-правових 
норм. У механізмі адміністративно-правово-
го регулювання посадові обов’язки та права 
знаходять свій вираз у такому елементі, як 
акти реалізації норм права, який відповід-
но має такі форми реалізації: виконання; 
використання; дотримання; застосування. 
Таким чином, посадові обов’язки та права є 
структурними елементами адміністративно-
правового статусу суб’єктів публічної адмі-
ністрації, а їх реалізація як актів реалізації 
норм права є структурним елементом ме-
ханізму адміністративно-правового регулю-
вання.
Враховуючи викладене, необхідно зазна-

чити, що розробка визначення поняття ме-
ханізму адміністративно-правового регулю-
вання функціонування Експертної служби 
МВС України потребує здійснення подаль-
ших досліджень наукових праць учених, 
предметом дослідження яких виступала ка-
тегорія механізму адміністративно-правово-
го регулювання, а також його структурних 
елементів як у загальнонауковому значенні, 
так і в окремих сферах, які стосуються про-
цесу функціонування Експертної служби. 
Водночас на основі проведеного досліджен-
ня слід зробити висновок про те, що струк-
туру механізму адміністративно-правового 
регулювання функціонування Експертної 
служби МВС України утворює достатня су-
купність системно обумовлених елементів 
(засобів).
У контексті підтвердження нашої пози-

ції стосовно того, що структуроутворюваль-
ними елементами механізму адміністратив-

но-правового регулювання, у тому числі й 
у сфері функціонування Експертної служби 
МВС України, є саме певна сукупність засо-
бів, доцільно звернути увагу на дисертацій-
не дослідження Скоробагатька М.А.
Так, досліджуючи проблематику адміні-

стративно-правового регулювання управ-
ління експертно-криміналістичною служ-
бою, ще до моменту її реформування і де-
мілітаризації, учений робить висновок про 
те, що механізм адміністративно-правового 
регулювання управління експертно-кри-
міналістичною службою – це сукупність 
адміністративно-правових засобів, за допо-
могою яких здійснюється вплив на адміні-
стративно-правові відносини, що виника-
ють у зв’язку з виконанням обов’язків із за-
безпечення оптимального та бажаного для 
держави та суспільства стану функціонуван-
ня служби, її стабільності, а також розвитку 
з метою протистояння наявним та новим 
викликам злочинного світу, захисту прав і 
свобод громадян. Мета такого регулюван-
ня полягає у тому, щоб домогтися свідомого 
та самостійного виконання своїх обов’язків 
структурними одиницями експертно-кри-
міналістичної служби щодо здійснення екс-
пертно-криміналістичної діяльності та ін-
ших заходів, спрямованих на забезпечення 
розслідування, розкриття злочинів та запо-
бігання їм, захисту прав та свобод громадян 
[6, с. 148].
Водночас автор пропонує і власне бачен-

ня сукупності структурних елементів відпо-
відного механізму адміністративно-право-
вого регулювання, які він розділяє на дві 
групи, зокрема: 1) органічні – норми права, 
акти реалізації норм права і обов’язків, пра-
вові відносини; 2) функціональні – юридичні 
факти, правова свідомість та правова культу-
ра, акти тлумачення норм права [6, с. 148]. 
З огляду на викладене вище, слід звер-

нути увагу на те, що Скоробагатько М.А., 
даючи визначення такої правової категорії, 
як механізм адміністративно-правового ре-
гулювання, уявляє її як сукупність засобів, 
за допомогою яких здійснюється вплив на 
адміністративно-правові відносини, однак 
серед структурних елементів згаданого ме-
ханізму виділяє правову свідомість та право-
ву культуру.



89

Âåðåñåíêî Þ.Â. - Ïîíÿòòÿ ìåõàí³çìó àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ...

Зі свого боку, у юридичній енциклопедії 
за редакцією Шемшученка Ю.С. категорію 
правової культури запропоновано розумі-
ти як систему духовних і матеріальних цін-
ностей у сфері функціонування права, що 
є складовою частиною загальної культури 
та охоплює всю сукупність найважливіших 
ціннісних компонентів правової реальності 
в її розвитку (право, правовідносини, право-
порядок, нормотворча, правозастосовна та 
інша правова діяльність). Правова культура 
виступає однією з категорій загальнолюд-
ських цінностей і є невід’ємним компонен-
том правової держави [7, с. 35–36; 8, с. 37].
Як стверджує Овчиннікова А., право-

ва культура та правосвідомість повинні та 
можуть розглядатися лише в нерозривно-
му зв’язку з розумінням феномена людини, 
її проблем, бажань, прагнень, уявлень про 
себе й навколишнє середовище. Але такий 
антропологічний вимір правової культури 
повинен спиратися на ті характеристики 
людини, що притаманні їй на теперішньо-
му етапі в сучасному світі, а не на теоретичні 
схеми досконалої моделі гіпотетично існую-
чої людини [9, с. 40; 10, с. 14].
Шестопалова Л.М., досліджуючи про-

блематику механізму адміністративно-пра-
вового регулювання, відносить правову 
свідомість та правову культуру до чинників 
(явищ), що впливають на здійснення право-
вого регулювання [11, с. 57; 12, с. 157–158].
Водночас Скоробагатько М.А. у своєму 

визначенні правової свідомості працівника 
експертно-криміналістичної служби ОВС 
України стверджує, що це основна, необ-
хідна і обов’язкова рушійна категорія, яка 
дає реальне уявлення і розуміння право-
вої навколишньої дійсності, на основі якої 
суб’єкти експертно-криміналістичної діяль-
ності роблять свідомий вибір на користь па-
нування закону, під час виконання своїх по-
садових обов’язків та дотримання заборон 
[6, с. 137].
Аналізуючи запропоноване Скоробагать-

ком М.А. визначення, вважаємо за необхід-
не констатувати, що розуміння дослідником 
правової свідомості як рушійної категорії є 
некоректним, адже як зі змісту визначен-
ня, так і з теорії адміністративного права не 
зрозуміло, що саме слід розуміти під термі-

ном «рушійна категорія». Крім того, важко 
уявити, що наділяє або може наділити пра-
вову свідомість такими ознаками, як необ-
хідність і обов’язковість?! Крім того, не зро-
зуміло, яким чином правова свідомість може 
бути необхідною і обов’язковою. Водночас 
відомо, що виконання посадових обов’язків 
працівниками експертно-криміналістичних 
підрозділів винятково у межах правового 
поля забезпечується завдяки закріпленим у 
змісті відповідних правових норм різнови-
дам юридичної відповідальності, яку вони 
можуть понести за протиправні дії, прямо 
пов’язані з їх адміністративно-правовим ста-
тусом.
Таким чином, ми вважаємо, що право-

ва свідомість та правова культура за своєю 
сутністю є не правовими засобами, а право-
вими явищами, які слід розглядати за ме-
жами механізму адміністративно-правового 
регулювання функціонування Експертної 
служби МВС України. Тож думка щодо їх 
позиціонування у структурі згаданого вище 
механізму, на наш погляд, є не правиль-
ною. Водночас у контексті механізму адмі-
ністративно-правового регулювання явища 
правової свідомості та правової культури 
створюють своєрідне підґрунтя для його 
ефективного функціонування, виступаючи у 
ролі сприятливих факторів. Це дозволяє по-
ліпшити вплив адміністративно-правових 
норм на відповідні правовідносини, у тому 
числі й у сукупності сфер функціонування 
Експертної служби МВС України.
Продовжуючи наше дослідження, звер-

немо увагу на монографічне дослідження 
«Адміністративно-правове регулювання екс-
пертно-криміналістичних досліджень тран-
спортних засобів». У його змісті авторський 
колектив запропонував визначення понят-
тя механізму адміністративно-правового ре-
гулювання експертно-криміналістичних до-
сліджень транспортних засобів як цілісного 
комплексу адміністративно-правових засо-
бів, які спрямовано на забезпечення та про-
ведення законної, незалежної, об’єктивної 
та повної судової експертизи транспортних 
засобів, а також організаційно-правову ді-
яльність публічної адміністрації стосовно за-
безпечення діяльності експертів та експерт-
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них установ, що здійснюють дослідження 
транспортних засобів [13, с. 86].
З огляду на запропоноване вище визна-

чення поняття механізму адміністративно-
правового регулювання експертно-криміна-
лістичних досліджень транспортних засобів, 
вважаємо за необхідне вказати на певні не-
точності. Річ у тім, що будь-який механізм ад-
міністративно-правового регулювання для 
ефективного впливу на суспільні відносини 
передбачає поєднання двох складових – 
правової бази, а також активної та пасивної 
поведінки посадових осіб відповідної адмі-
ністрації. Вказане знаходить свій прояв у су-
купності адміністративно-правових засобів, 
що наповнюють його структуру як елементи. 
У зв’язку з цим сукупність адміністративно-
правових засобів, які презентують механізм 
адміністративно-правового регулювання, 
можуть бути спрямовані винятково на сус-
пільні відносини з метою їх врегулювання і, 
як наслідок, трансформування в адміністра-
тивно-правові відносини. Оскільки у цьому 
разі такі адміністративно-правові відносини 
виникають навколо здійснення експертно-
криміналістичного дослідження (судової 
експертизи) транспортних засобів, то й су-
купність суб’єктів, які є їх учасниками, пови-
нні діяти у межах власних компетенцій для 
досягнення єдиної цілі, взаємодоповнюючи, 
з метою досягнення забезпечення та прове-
дення законної, незалежної, об’єктивної та 
повної судової експертизи транспортних 
засобів. Однак у змісті запропонованого ви-
значення говориться про те, що сукупність 
адміністративно-правових засобів спрямо-
вано на: 1) забезпечення та проведення за-
конної, незалежної, об’єктивної та повної 
судової експертизи транспортних засобів; 
2) організаційно-правову діяльність публіч-
ної адміністрації стосовно забезпечення ді-
яльності експертів та експертних установ, 
що здійснюють дослідження транспортних 
засобів. Саме тому, на наш погляд, формую-
чи визначення механізму адміністративно-
правового регулювання експертно-криміна-
лістичних досліджень транспортних засобів, 
необхідно спиратися на те, що: 

– по-перше, сукупність адміністративно-
правових засобів, спрямованих винятково 
на врегулювання суспільних відносин, які 

виникають, наприклад, щодо одного з на-
прямів функціонування територіальних екс-
пертно-криміналістичних підрозділів – здій-
снення судово-експертної діяльності;

– по-друге, проведення судово-експерт-
ного дослідження на належному і бажаному 
рівні одночасно забезпечується і безпосе-
реднім судовим експертом, який проводить 
таке дослідження, і відповідними посадо-
вими особами експертно-криміналістич-
ного підрозділу та служби, у зв’язку з чим 
не слід розмежовувати посадові можливос-
ті таких суб’єктів, адже вони спрямовані 
на досягнення єдиної спільної цілі. Такий 
практичний підхід, на наш погляд, цілком 
узгоджується із розумінням механізму ад-
міністративно-правового регулювання в 
теоретичній площині, де сукупність різно-
манітних адміністративно-правових засобів 
спрямовані на досягнення однієї мети – вре-
гулювання суспільних відносин.
З огляду на викладене вище, слід зазна-

чити, що нерозуміння того, що саме слід ро-
зуміти під об’єктом адміністративно-право-
вого регулювання в межах теорії адміністра-
тивного права, на наш погляд, призводить 
до помилок під час здійснення досліджень 
щодо конкретних сфер професійної діяль-
ності, у тому числі й тих, які забезпечуються 
Експертною службою МВС України.
Так, наприклад, Олійник О.О., вивча-

ючи окремі теоретичні аспекти адміністра-
тивно-правового регулювання судово-екс-
пертної діяльності, зазначає, що об’єктом 
адміністративно-правового регулювання су-
дово-експертної діяльності є право фізичних 
та юридичних осіб на проведення законної, 
незалежної, об’єктивної і повної судової екс-
пертизи на основі спеціальних знань мате-
ріальних об’єктів, явищ і процесів, які міс-
тять інформацію про обставини юридичної 
справи, а також діяльність публічної адмі-
ністрації стосовно: особливостей проведен-
ня адміністративно-деліктної експертизи, 
адміністративно-процедурної експертизи та 
експертизи у справах адміністративного су-
дочинства; забезпечення умов праці судово-
го експерта за місцезнаходженням об’єктів 
дослідження; створення судово-експертних 
спеціалізованих установ; забезпечення нау-
ково-методичної та організаційно-управлін-
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ської діяльності судово-експертних установ; 
забезпечення організаційно-правових засад 
діяльності Координаційної ради з проблем 
судової експертизи; ведення державного Ре-
єстру атестованих судових експертів; орга-
нізаційно-правових засад атестації судових 
експертів; присвоєння кваліфікації судовим 
експертам з правом проведення певного 
виду експертизи; організаційно-правових 
засад діяльності Експертно-кваліфікаційної 
комісії; організаційно-правових засад здій-
снення навчання фахівців для спеціалізова-
них установ, що проводять судові експерти-
зи; забезпечення спеціальної дисциплінар-
ної та адміністративної відповідальності у 
зазначеній сфері [14, с. 522].
Іванищук А.А., ретельно аналізуючи по-

няття об’єкт адміністративно-правового 
регулювання, у межах свого дослідження, 
говорить про те, що серед широкого розма-
їття підходів до розуміння адміністративно-
правового регулювання немає суттєвих про-
тиріч. Як стверджує автор, учені вважають, 
що правове регулювання спрямоване на 
упорядкування суспільних відносин за до-
помогою права та різноманітних правових 
засобів [15, с. 401]. А оскільки об’єкт – це ма-
теріальний предмет пізнання і практичного 
впливу з боку людини (суб’єкта) [15, с. 399; 
16], то як об’єкт адміністративно-правового 
регулювання виступають саме суспільні від-
носини у сфері адміністративного права.
Таким чином, об’єктом адміністративно-

правового регулювання судово-експертної 
діяльності є не право фізичних та юридич-
них осіб на проведення законної, незалеж-
ної, об’єктивної і повної судової експертизи-
та діяльність публічної адміністрації стосов-
но проведення судової експертизи, про що, 
зокрема, зазначає Олійник О.О., а сукуп-
ність адміністративно-правових відносин, 
які виникають щодо здійснення судово-екс-
пертної діяльності і стосуються передусім 
організаційно-управлінського та науково-
методичного забезпечення.

Висновки
Підбиваючи підсумки нашого дослі-

дження, доцільно сформулювати визначен-
ня механізму адміністративно-правового 
регулювання функціонування Експертної 

служби МВС України як комплексу взаємо-
обумовлених та взаємодіючих адміністра-
тивно-правових засобів, за допомогою яких 
врегульовуються правові відносини у всіх 
сферах функціонування територіальних екс-
пертно-криміналістичних підрозділів, що 
виникають стосовно організаційно-управ-
лінського та науково-методичного забезпе-
чення здійснення судово-експертної діяль-
ності, залучення її спеціалістів до досудово-
го розслідування та судового розгляду, реа-
лізації сукупності інших напрямів діяльності 
Експертної служби МВС України, розвитку 
її потенціалу з метою спроможності вирішу-
вати нові завдання, пов’язані із майбутніми 
викликами.
Водночас слід зазначити, що явища пра-

вової свідомості та правової культури ство-
рюють своєрідне підґрунтя для ефективного 
функціонування механізму адміністратив-
но-правового регулювання функціонування 
Експертної служби МВС України, виступа-
ючи у ролі сприятливих факторів. Це дозво-
ляє поліпшити вплив адміністративно-пра-
вових норм на відповідні правовідносини, 
які виникають у сукупності сфер функціону-
вання Експертної служби МВС України.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто та проаналізовано 

підходи вітчизняних учених щодо визначення 
поняття механізму адміністративно-право-
вого регулювання в окремих сферах функціону-
вання експертно-криміналістичних підрозді-
лів. Крізь призму вивчення сукупності струк-
туроутворюючих елементів механізму адмі-
ністративно-правового регулювання, доведено 
що ними можуть виступати тільки адміні-
стративно-правові засоби. Виділено особливос-
ті, які слід враховувати під час формування 
визначення поняття механізму адміністра-
тивно-правового регулювання. Аргументова-
но, що об’єктом адміністративно-правового 
регулювання судово-експертної діяльності є 
сукупність адміністративно-правових відно-
син, які виникають щодо здійснення судово-
експертної діяльності і стосуються передусім 
організаційно-управлінського та науково-ме-
тодичного забезпечення. Зроблено висновок 
про те, що хоч правову свідомість і правову 
культуру, слід розглядати як правові явища, 
які знаходяться за межами структури меха-
нізму адміністративно-правового регулюван-
ня функціонування Експертної служби МВС 
України, водночас вони створюють своєрідне 
підґрунтя для його ефективного функціону-
вання, виступаючи як сприятливі фактори. 
Сформульовано визначення поняття меха-
нізму адміністративно-правового регулюван-
ня функціонування Експертної служби МВС 
України як комплексу взаємообумовлених та 
взаємодіючих адміністративно-правових засо-
бів, за допомогою яких врегульовуються право-
ві відносини у всіх сферах функціонування те-
риторіальних експертно-криміналістичних 
підрозділів, що виникають стосовно організа-
ційно-управлінського та науково-методично-
го забезпечення здійснення судово-експертної 
діяльності, залучення її спеціалістів до досу-
дового розслідування та судового розгляду, реа-
лізації сукупності інших напрямів діяльності 
Експертної служби МВС України, розвитку 
її потенціалу з метою спроможності вирішу-
вати нові завдання, пов’язані із майбутніми 
викликами.
Ключові слова: механізм, адміністратив-

но-правове регулювання, функціонування, сус-
пільні відносини, судово-експертна діяльність.
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÓËÞÂÀÍÍß 
ÍÀÄÀÍÍß ÏÓÁË²×ÍÈÕ ÏÎÑËÓÃ Ó ÑÔÅÐ² 

ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÓ ÍÀÑÅËÅÍÍß

Стаття присвячена аналізу законодавчого 
закріплення надання публічних послуг у сфері 
соціального захисту населення в Україні з ура-
хуванням тенденцій реформування інститу-
ту публічних послуг у державі. Досліджено су-
часний стан правового регулювання надання 
публічних послуг у сфері соціального захисту 
населення та напрямки удосконалення норма-
тивно-правових актів у зазначеній сфері.
Встановлено, що на сьогодні існує значна 

кількість нормативно-правових актів, які ре-
гулюють окремі аспекти надання публічних 
послуг у сфері соціального захисту населення. 
Це є закономірним з огляду на широке коло 
суспільних відносин, що підпадають під їх регу-
лювання. Натомість для подальшого система-
тизованого реформування в цій сфері необхідно 
визначитись із загальними засадами організа-
ційно-правового регулювання надання публіч-
них послуг у цій сфері на базі уніфікованого за-
конодавчого акта з метою системного підходу 
до усунення правових прогалин у регулюванні 
такого інституту з огляду на особливе право-
ве становище суб’єктів публічної адміністрації 
надання публічних послуг у сфері соціального 
захисту населення.
Ключові слова: законодавство, норматив-

но-правові акти, правове регулювання, публічні 
послуги, публічні послуги у сфері соціального за-
хисту населення.
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орієнтованої ринкової економіки. Органіч-
ною складовою останньої є система соціаль-
ного захисту населення, адекватна харак-
теру функціонування й розвитку ринкових 
відносин. Її формування в Україні на нових 
теоретичних засадах обумовлене якісною 
зміною соціально-економічного устрою - пе-
реходом від адміністративно-командної еко-
номіки до ринкової. Це, у свою чергу, потре-
бує переосмислення ряду концептуальних 
положень, які стосуються сутності. Поняття 
соціальний захист населення, його сучасно-
го змісту та структури, цілей і механізмів за-
безпечення на ринкових принципах захис-
ту соціально вразливих верств населення. 
Наявні розбіжності в тлумаченні категорії 
«соціальний захист населення», нечіткість 
у визначенні його мотивів, інструментів та 
суб‘єктів здійснення цього захисту знижу-
ють ефективність державної соціальної полі-
тики, звужують об‘єктну базу та розмивають 
рамки і межі надання адресної підтримки 
соціально незахищеним верствам населен-
ня. 

Ступінь розробленості проблеми
Дослідженню інституту адміністратив-

них процедур та окремих його аспектів й осо-
бливостей присвячені на сьогодні численні 
праці науковців В. Б. Авер’янова, К. К. Афа-
насьєва, В. М. Бесчастного, Н. В. Васильє-
вої, В. Л. Грохольського, І. П. Голосніченка, 
І. В. Дроздової, О. Ю. Іващенко, Ю. В. Іщен-
ка, Р. А. Калюжного, С. Ф. Константінового, 
І. Б. Коліушка, Є. О. Легези, А. В. Міськевич, 

Постановка проблеми
Стратегічною метою трансформаційних 

перетворень, що розпочалися в Україні на 
початку 1990-х років, є побудова соціально 
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О. М. Остраха, В. В. Столбової, Г. М. Писа-
ренка, О. О. Сосновика, М. Ф. Стахурського, 
В. П. Тимощука та ін. 
Проте, попри дослідження інституту пу-

блічних послуг у цілому, відсутнє системати-
зоване й ґрунтовне дослідження особливос-
тей надання  публічних послуг саме у сфері 
соціального захисту населення. Також акту-
альність цього дослідження особливо гостро 
постає в умовах побудови правової держави 
та реформування системи органів публічної 
адміністрації.

Мета статті
Метою роботи є визначення правового 

закріплення інституту  публічних послуг у 
сфері соціального захисту населення. 
Реалізації мети сприятимуть вирішен-

ня поставлених задач, а саме: розкрити 
правове регулювання надання  публічних 
послуг в Україні та права на соціальний за-
хист; проаналізувати нормативно-правові 
акти, що регламентують діяльність суб’єктів  
щодо надання  публічних послуг у сфері со-
ціального захисту населення.

Виклад основного матеріалу
Правовою підставою надання  публіч-

них послуг у сфері соціального захисту на-
селення може бути конкретний норматив-
но-правовий акт або сукупність таких актів, 
які, у свою чергу, поділяються на національ-
ні та міжнародні (Конвенція про права ди-
тини від 20 листопада 1989 р., ратифікована 
Постановою Верховної Ради України від 27 
лютого 1991 р., Декларація ООН про захист 
жінок і дітей при надзвичайних обставинах 
та під час збройних конфліктів від 14 груд-
ня 1974 р. [1]).
За юридичною силою національні норма-

тивно-правові акти, що є правовою основою 
надання  публічних послуг у сфері соціаль-
ного захисту населення, можна класифікува-
ти на закони й підзаконні нормативні акти.
Варто підкреслити, що Основний Закон 

України не містить норм, які безпосередньо 
регламентують адміністративні процедури у 
сфері соціального захисту населення. Водно-
час Конституцією України передбачається 
право громадян на соціальний захист (стат-
тя 46); проголошено державу соціальною, 

що визначає вектор її політики (стаття 3); за-
кріплено, що основи соціального захисту на-
селення визначаються винятково законами 
(стаття 92), а забезпечення проведення по-
літики в цій сфері покладається на Кабінет 
Міністрів України (стаття 116). Окремо за-
кріплюється положення про обов’язок дер-
жави забезпечувати соціальний захист гро-
мадян України, які перебувають на службі 
в Збройних Силах України та в інших вій-
ськових формуваннях, а також членів їхніх 
сімей (стаття 17), материнства та дитинства 
(стаття 24) [2].
У свою чергу, закони за структурою по-

діляються на кодифіковані (наприклад, Сі-
мейний кодекс України, Цивільний кодекс 
України; правовою основою оскарження рі-
шень, дій чи бездіяльності суб’єктів публіч-
ної адміністрації щодо надання  публічних 
послуг, зокрема й у сфері соціального захис-
ту населення, є Кодекс адміністративного 
судочинства України) та прості (зокрема, 
Закон України «Про основні засади соціаль-
ного захисту ветеранів праці та інших гро-
мадян похилого віку в Україні» від 16 груд-
ня 1993 р.).
Підзаконні акти за ієрархією можна кла-

сифікувати за такими групами:
1) укази й розпорядження Президен-

та України (наприклад, Указ Президента 
України «Про питання щодо забезпечення 
реалізації прав дітей в Україні» від 16 груд-
ня 2011 р. [3]);

2) постанови та розпорядження Ка-
бінету Міністрів України (наприклад, По-
станова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку провадження діяль-
ності з усиновлення та здійснення нагляду 
за дотриманням прав усиновлених дітей» 
від 8 жовтня 2008 р. [4]);

3) накази, інструкції, положення тощо 
центральних і місцевих органів виконавчої 
влади (наприклад, Наказ Державного комі-
тету України у справах сім’ї та молоді, Мі-
ністерства охорони здоров’я України, Мініс-
терства освіти України, Міністерства праці 
та соціальної політики України «Про затвер-
дження Правил опіки та піклування» від 26 
травня 1999 р. [5]);

4) рішення й постанови органів місце-
вого самоврядування (наприклад, Рішен-
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ням Івано-Франківської міської ради № 34 
від 22 грудня 2015 р. затверджено перелік 
адміністративних послуг, які надаються ви-
конавчими органами Івано-Франківської 
міської ради та територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади [6]);

5) організаційно-розпорядчі акти 
суб’єкта адміністративної процедури у сфе-
рі соціального захисту населення у вигля-
ді наказів, інструкцій положень тощо, що 
регулюють службову й трудову діяльність 
суб’єктів надання відповідних адміністра-
тивних процедур у сфері соціального захис-
ту населення (наприклад, Наказ Міністер-
ства юстиції України «Про затвердження 
Типового положення про відділ державної 
реєстрації актів цивільного стану головних 
територіальних управлінь юстиції Міністер-
ства юстиції України в Автономній Респу-
бліці Крим, в областях, містах Києві та Се-
вастополі» від 10 серпня 2015 р. [7]). Право 
суб’єкта видавати організаційно-розпорядчі 
акти про встановлення власних вимог щодо 
якості надання адміністративних процедур 
(визначення кількості годин прийому, мак-
симального часу очікування в черзі та інших 
параметрів оцінювання якості надання ад-
міністративних послуг) частково закріплю-
ється статтею 7 Закону України «Про адмі-
ністративні послуги» від 6 вересня 2012 р. 
[8].
Крім того, підзаконні нормативні акти 

можна згрупувати за суб’єктом нормотвор-
чості та виділити акти Президента України, 
Кабінету Міністрів України, центральних і 
місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування.
Також нормативно-правові акти, що 

складають правову основу надання  публіч-
них послуг у сфері соціального захисту насе-
лення, за змістом предмета регулювання мож-
на диференціювати на три групи.
Першу групу утворюють акти, які є пра-

вовою основою надання  публічних послуг 
у сфері соціального захисту населення та 
визначають загальні теоретичні положення 
та деякі аспекти організаційного характеру 
(наприклад, Закон України «Про основні за-
сади соціального захисту ветеранів праці та 
інших громадян похилого віку в Україні» від 
16 грудня 1993 р. [9], Закон України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціально-
го захисту» від 22 жовтня 1993 р. [10], Закон 
України «Про жертви нацистських переслі-
дувань» від 23 березня 2000 р. [11]).
Другу групу утворюють акти, які регла-

ментують адміністративну юрисдикційну 
діяльність органів публічної адміністрації 
щодо надання  публічних послуг у сфері со-
ціального захисту населення. Нормативні 
акти цієї групи можна розділити на дві під-
групи:

1) ті, що визначають правовий статус 
органів публічної адміністрації щодо на-
дання  публічних послуг у сфері соціаль-
ного захисту населення (наприклад, Закон 
України «Про Кабінет Міністрів України» 
від 27 лютого 2014 р. [12], Закон України 
«Про центральні органи виконавчої влади» 
від 17 березня 2011 р. [13], Закон України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» від 
20 травня 1997 р. [14], Закон України «Про 
місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 
1999 р. [15], Закон України «Про органи і 
служби у справах дітей та спеціальні устано-
ви для дітей» від 24 січня 1995 р. [16]);

2) ті, що регламентують повноваження 
органів публічної адміністрації  щодо надан-
ня  публічних послуг у сфері соціального за-
хисту населення (наприклад, Закон України 
«Про адміністративні послуги» від 6 вересня 
2012 р. [8], Закон України «Про доступ до 
публічної інформації» від 13 січня 2011 р. 
[17], Постанова Кабінету Міністрів України 
«Питання діяльності органів опіки та піклу-
вання, пов’язаної із захистом прав дитини» 
від 24 вересня 2008 р. [18], Наказ Міністер-
ства юстиції України «Про затвердження 
Інструкції про порядок розгляду звернень 
та особистого прийому громадян у Мініс-
терстві юстиції України, в установах та орга-
нізаціях, що належать до сфери його управ-
ління» від 18 березня 2004 р. [19] тощо).
Третю групу утворюють акти, які регла-

ментують гарантії забезпечення законності 
надання  публічних послуг у сфері соціаль-
ного захисту населення. Ця група включає 
нормативні акти, що визначають такі питан-
ня:

1) порядок нагляду й контролю за до-
триманням законодавства з питань надан-
ня  публічних послуг у сфері соціального 
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захисту населення. Наприклад, частиною 
4 статті 17 Закону України «Про статус на-
родного депутата України» від 17 листопада 
1992 р. передбачається право народного де-
путата порушувати у Верховній Раді Украї-
ни або її органах питання про необхідність 
проведення перевірок дотримання законів 
суб’єктами публічної адміністрації [20]; стат-
тею 13 Закону України «Про Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав люди-
ни» від 23 грудня 1997 р. омбудсмену нада-
но право безперешкодно відвідувати органи 
державної влади з метою перевірки стану 
дотримання встановлених прав і свобод лю-
дини й громадянина та бути присутнім на їх 
колегіальних засіданнях [21] тощо;

2) порядок оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єктів публічної адміністра-
ції надання  публічних послуг у сфері со-
ціального захисту населення. Ця підгрупа 
включає такі нормативні акти:

 що передбачають право суб’єкта 
звернення публічних послуг у сфері соціаль-
ного захисту населення оскаржити її резуль-
тат. Так, частина 11 статті 4 Закону України 
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 р.-
передбачає можливість судового оскаржен-
ня бездіяльності, що виражається в нео-
триманні довідки про взяття на облік вну-
трішньо переміщеної особи, або письмово 
оформленого рішення про відмову в надан-
ні такої адміністративної процедури у сфері 
соціального захисту населення [22];

 що передбачають порядок здійснен-
ня судочинства під час розгляду адміністра-
тивних справ із питань оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності органів публічної адмі-
ністрації щодо  надання  публічних послуг у 
сфері соціального захисту населення. Осно-
вним кодифікованим актом із цього питан-
ня є Кодекс адміністративного судочинства 
України, який визначає юрисдикцію, по-
вноваження адміністративних судів щодо 
розгляду адміністративних справ, порядок 
звернення до адміністративних судів та здій-
снення адміністративного судочинства. Сис-
тему, структуру й повноваження адміністра-
тивних судів, окремі процесуальні питання, 
що виникають під час порушення та вирі-
шення адміністративної справи, зокрема й 

щодо адміністративних процедур, визнача-
ють Закон України «Про судоустрій і статус 
суддів» [23], Закон України «Про доступ до 
судових рішень» від 22 грудня 2005 р. [24], 
Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку ведення Єдиного 
державного реєстру судових рішень» від 25 
травня 2006 р. [25] тощо. До цієї групи пра-
вового забезпечення необхідно також від-
нести постанови Верховного Суду України, 
оскільки викладені в них висновки щодо за-
стосування норм права є обов’язковими для 
всіх суб’єктів владних повноважень, які за-
стосовують у своїй діяльності нормативно-
правовий акт, що містить відповідну норму 
права, а також має враховуватись іншими 
судами загальної юрисдикції під час засто-
сування таких норм права, що передбачено 
частиною 1 статті 244-2 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України [26]. У цьому 
контексті під час прийняття судових рішень 
суди мають керуватись актами вищих судо-
вих органів, а саме Верховного Суду Украї-
ни та Вищого адміністративного суду Укра-
їни [27].

Висновки
Наведене в сукупності підтверджує на-

явність значної кількості нормативно-пра-
вових актів, які регулюють окремі аспекти 
надання  публічних послуг у сфері соціаль-
ного захисту населення. Це є закономірним 
з огляду на широке коло суспільних відно-
син, що підпадають під їх регулювання. На-
томість для подальшого систематизованого 
реформування в цій сфері необхідно визна-
читись із загальними засадами організацій-
но-правового регулювання надання  публіч-
них послуг у цій сфері на базі уніфікованого 
законодавчого акта з метою системного під-
ходу до усунення правових прогалин у регу-
люванні такого інституту з огляду на особли-
ве правове становище суб’єктів звернення в 
певній щодо  надання  публічних послуг у 
сфері соціального захисту населення.
Узагальнюючи правову основу, що ре-

гулює надання  публічних послуг у сфері 
соціального захисту населення, такі акти 
можна класифікувати за юридичною си-
лою (законодавчі, підзаконні) та за змістом 
предмета регулювання (визначають загаль-
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ні теоретичні положення та деякі аспекти 
організаційного характеру; адміністративна 
юрисдикційна діяльність органів публічної 
адміністрації щодо надання  публічних по-
слуг у сфері соціального захисту населення; 
гарантії забезпечення законності надання  
публічних послуг у сфері соціального захис-
ту населення) 
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SUMMARY 
The article is devoted to the analysis of the 

legislative consolidation of the provision of public 
services in the fi eld of social protection in Ukraine, 
taking into account the trends of reforming the 
institution of public services in the country. The 
current state of legal regulation of public services in 
the fi eld of social protection and areas for improvement 
of regulations in this area.

It is established that today there is a signifi cant 
number of regulations governing certain aspects of 
public services in the fi eld of social protection. This 
is natural given the wide range of social relations 
that fall under their regulation. Instead, for further 
systematic reform in this area it is necessary to 
determine the general principles of organizational 
and legal regulation of public services in this area 
on the basis of a unifi ed legislative act in order to 
systematically address legal gaps in regulating such 
an institution given the special legal status of public 
entities. administration of public services in the fi eld 
of social protection.

Keywords: legislation, regulations, legal 
regulation, public services, public services in the fi eld 
of social protection.
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ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ  ßÊ ÌÎÄÅËÜ ÂÇÀªÌÎÄ²¯ ÄÅÐÆÀÂÈ 
É ÃÐÎÌÀÄßÍÑÜÊÎÃÎ ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÀ 

В статье проанализирована сущность пар-
тнерства как основополагающей модели взаимо-
действия государства и гражданского общества. 
Охарактеризован механизм партнерских отно-
шений между полицией и территориальными 
общинами. Констатировано, что постоянная 
трансформация смысловой нагрузки идеи граж-
данского общества осуществила влияние на осо-
бенности представлений об идеальной модели 
общественного устройства и специфику соци-
ально-экономической формации на конкретном 
этапе развития человечества. Уяснено понима-
ние сущности гражданского общества и оценка 
перспектив его влияния на развитие человече-
ской организации. Установлено, что сущность 
партнерских отношений между органами госу-
дарственной власти и территориальными общи-
нами обусловлена их существованием в качестве 
сложного процесса, который предусматривает 
реализацию механизмов взаимного контроля и 
ограничений. Государство в указанном процессе 
выступает в качестве субъекта, не только наде-
ленного властными полномочиями, но и способ-
ного делегировать их институтам гражданского 
общества, путем наделения территориальных 
общин соответствующей компетенцией. Доказа-
но, что механизм партнерских отношений меж-
ду государством и территориальными общинами 
должен предусматривать реализацию следующих 
мероприятий: а) осуществление правотворческой 
деятельности органов государственной власти; 
б) принятие нормативных правовых актов, с 
целью поддержки и развития институтов граж-
данского общества; в) налаживание действенного 
диалога органов государственной власти и инсти-
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тутов гражданского общества; г) готовность го-
сударства использовать общественный контроль 
для устранения недостатков; д) участие инсти-
тутов гражданского общества в реформировании 
системы государственной власти, обучении и вос-
питании чиновников государственных структур.
Ключевые слова: партнерство, взаимодей-

ствие, гражданское общество, партнерские от-
ношения, полиция, территориальные общи-
ны, органы государственной власти, контроль, 
властные полномочия, компетенция, право-
творческая деятельность, общественные орга-
низации, нормативно-правовой акт.

Обґрунтування вибору теми 
дослідження

Організація взаємодії інститутів грома-
дянського суспільства та держави посідає цен-
тральне місце в сучасній системі публічного 
управління. Недостатня ефективність діяль-
ності органів публічної адміністрації, як пра-
вило, пов’язана із браком дієвої комунікації із 
населенням, відсутністю реальних механізмів 
взаємодії з місцевою громадою.
Співіснування держави та інститутів гро-

мадянського суспільства є складниv проце-
сом взаємного контролю та правообмежень, у 
якому держава, виступаючи як суб’єкт, наді-
лений владними повноваженнями, запрова-
джує легальний механізм втручання у власну 
діяльність, шляхом участі інститутів грома-
дянського суспільства в реалізації державних 
функцій та контролі функціонування держав-
ного механізму.
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Процес реформування системи інститутів 
публічної влади передбачає суттєву активіза-
цію участі в його здійсненні інститутів грома-
дянського суспільства на всіх рівнях. При цьо-
му має відбуватися поступова зміна типу соці-
альних відносин між владою і громадськістю 
– з відносин підпорядкування на відносини 
діалогу та партнерства. Така співпраця пови-
нна ґрунтуватись на конструктивних, функці-
ональних засадах, що, у свою чергу, актуалізує 
потребу у виробленні дієвої системи заходів і 
механізмів взаємодії органів державної влади, 
місцевого самоврядування, бізнесу та інститу-
тів громадянського суспільства з метою вдо-
сконалення соціальної системи відповідно до 
публічних інтересів. 
У контексті розбудови демократичної, со-

ціальної і правової держави окреслена про-
блематика  набуває  особливої  актуальності  
і  є  предметом  численних  наукових дослі-
джень.

Стан дослідження
З’ясування сутності партнерства, як осно-

воположної моделі взаємодії держави й гро-
мадянського суспільства висвітлено у науко-
вих працях С.С. Алексеєва, В.М. Бесчастного, 
Т. Дж. Бойєра, О.В. Венцика, С.О. Киричен-
ка, Ф. Клівера, В.В. Костицького, Д. Льюїса, 
Р.В. Маккуейда, С.П. Осборна, О.В. Тимчен-
ка, Р. Чемберса, О. Чикаренка. 
Разом з тим, потребує додаткового уточ-

нення адміністративно-правова характерис-
тика механізмів взаємодії поліції й територі-
альних громад на засадах партнерства.

Мета дослідження полягає в тому, щоб на 
основі аналізу теоретичних напрацювань у га-
лузі адміністративного права та інших галузей 
правової науки з’ясувати сутність партнер-
ства, як основоположної моделі взаємодії дер-
жави й громадянського суспільства та охарак-
теризувати механізм партнерських відносин 
між поліцією та територіальними громадами.

Виклад основних положень
Незважаючи на існування у сучасній 

правовій науці різних типів праворозумін-
ня, наявності різноманітних підходів щодо 
з’ясування сутності держави й державного 
управління, дуалістична правова конструкція 

«правова держава – громадянське суспільство» 
знаходить відображення у багатьох теоретич-
них напрацюваннях. У процесі співвідношен-
ня двох вищевказаних явищ С.О. Кириченко 
доходить висновку про відсутність тотожності 
у їх розумінні. «Хоча деякі сутнісні ознаки гро-
мадянського суспільства і правової держави, - 
на думку вченого, -  збігаються, а також існує 
тісне переплетіння і органічний взаємозв’язок 
їх інститутів, відповідні явища не тотожні. 
Держава, … є інститутом громадянського 
суспільства, яке її утворює; громадянське сус-
пільство — це соціальний фундамент правової 
держави і одночасно відповідне середовище, 
в якому функціонує держава» [1, с. 14].  Таким 
чином, учений цілком справедливо визначає 
примат громадянського суспільства, підкрес-
люючи його ключову роль у формуванні пра-
вової держави. 
С.С. Алексєєв, підкреслюючи позитивну 

роль правової системи держави, характеризує 
право в якості «суттєвого громадського блага», 
яке виступає виразником загальної й індиві-
дуальної волі та різних інтересів учасників 
суспільних відносин, забезпечує стабільність 
та впорядкування соціальної системи [2, с. 
16]. Уявляється, що в такому контексті право-
ва держава тісно пов’язана із громадянським 
суспільством, яке виступає атрибутивною ха-
рактеристикою та головною умовою її форму-
вання.
Дійсно, у багатьох випадках розуміння 

правової держави не має самостійного похо-
дження, а може бути розкрито тільки через 
його взаємини із суспільством. Отже, з метою 
якнайширшого розкриття теми дослідження 
вважаємо за доцільне з’ясувати сутність парт-
нерських відносин та визначити напрямки 
взаємодії, за яких держава та громадянське 
суспільство набувають правового статусу 
партнерів.
Сутність партнерства та його відмінні 

характеристики є предметом прискіпливої 
уваги фахівців у галузі науки державного 
управління. Так, В.В. Костицький, надаючи 
відносинам між державою та громадянським 
суспільством політологічного забарвлення, 
до передумов виникнення партнерства між 
державою і суспільством відносить існування 
компетентної бюрократії, яка перетворюєть-
ся у світовий (глобальний) клас добре забез-
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печених у матеріальному плані «білих» та «си-
ніх» комірців [3].
У зарубіжній літературі партнерство роз-

глядається в контексті форми організації та 
характеристики політичних інститутів. Зару-
біжні дослідники, розглядаючи досліджува-
не явище, розуміють передовсім співпрацю, 
взаємну довіру і взаємодію між окремими 
особами і організаціями, необхідну для до-
сягнення спільної мети. «Партнерство асоці-
юється із взаємодією двох або більше сторін, 
- підкреслює Р. В. Маккуейд, - діяльність яких 
спрямована на досягнення спільної мети шля-
хом об’єднання власних ресурсів» [4, с. 252]. 
У цьому контексті науковець акцентує увагу, 
скоріше, на необхідності досягнення спільної 
мети, підтриманні довіри між суб’єктами її 
реалізації, ніж на матеріальних перевагах та 
примушуванні. За справедливим судженням 
Д. Л’юїса, «партнерство, засноване на довірі, 
розкриває його сутність  як тривалий процес, 
у результаті тривалих відносин між двома сто-
ронами» [4, с. 259].
У зарубіжній теоретичній та практичній 

юриспруденції поняття «партнерство» часто 
зустрічається при характеристиці офіційних та 
політичних інститутів [5]. Партнерство може 
бути характерне для інституційних структур і 
управління. Партнерство закріплюється пра-
вилами, приписами та управлінськими діями 
там, де воно реально появляється [6].
Під час характеристики партнерських від-

носин між органами державного управлін-
ня та територіальними громадами доцільно 
говорити про їх взаємодію, яка проявляєть-
ся у взаємодоповнюваності діяльності обох 
суб’єктів. Принцип взаємодоповнюваності, 
за умови збереження примату основної влад-
ної управлінської структури, спрямований на 
вирішення конкретних соціальних проблем, 
успішне подолання яких підтверджується 
основною функцією партнерства, націленою на 
сприяння участі громади у прийнятті рішень, 
які стосуються її життєдіяльності [7, с. 56].-
У той же час, на думку Ф. Клівера, такий під-
хід не сприяє ґрунтовному аналізу владних 
відносин, якими реально наділена територі-
альна громада [8, с. 36].
Вказане твердження має дискусійний ха-

рактер. З одного боку, вказана позиція знахо-
дить підтвердження Т.Ж. Боуера, який акцен-

тує увагу на недосконалому функціонуванні 
механізму партнерських відносин між терито-
ріальними громадами та органами державної 
влади, не зважаючи на постійні наміри зако-
нодавця гарантувати повну та активну участь 
суспільства в соціальних програмах [9, с. 178].
З іншого боку, слід звернути увагу на су-

дження вітчизняних науковців, які, загалом, 
позитивно оцінюють державну політику 
щодо децентралізації державного управлін-
ня, а відтак – наділення територіальних гро-
мад реальними повноваженнями у взаємодії 
з державними інституціями, зокрема, з орга-
нами поліції, імідж яких, на думку професора 
В.М. Бесчастного, безпосередньо залежить 
від успішної взаємодії вищевказаних інститу-
тів [10, с. 6]. 
Зміст партнерських відносин між полі-

цією та територіальною громадою, на думку 
О.В. Венцика, проявляється у встановленні 
таких відносин між ними, «за яких вони разом 
розв’язують проблеми боротьби зі злочинніс-
тю та підтримання належного правопорядку 
за місцем проживання громадян». На думку 
автора, «спрацьовує один із основних прин-
ципів функціонування поліції: громадська 
безпека і правопорядок – спільна турбота дер-
жави й суспільства» [11, с. 18].
Слід також зауважити, що партнерські 

відносини поліції й територіальних громад, з 
визначенням повноважень суб’єктів вказаної 
діяльності, знайшли відображення й у зако-
нодавчих та підзаконних нормативно-право-
вих актах [12-15], докладний аналіз яких буде 
проведено пізніше.
Таким чином, висновок про неефектив-

ність партнерства громадських інституцій та 
органів державної влади, на думку автора, має 
спірний характер. Аналогічну позицію ви-
словлює й О. Чикаренко, який доходить ви-
сновку про зростаючу ефективність процесів 
децентралізації влади, результатом чого ви-
ступає стрімке збільшення кількості новоство-
рених об’єднаних територіальних громад та 
розширення їх повноважень [16, с. 272]. Так, 
станом на серпень 2020 року в Україні створе-
но 858 ОТГ, до складу яких включено 10587 
населених пунктів, а саме: 3 міста обласного 
значення, 108 міст районного значення, 278 
селищ міського типу, 9870 сіл та 328 селищ 
[17].
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Висновки
Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що 

держава на різних етапах свого існування 
завжди виконувала роль важливого, але не 
єдиного суб’єкта регулювання соціальних від-
носин у різних сферах суспільно-політичного 
життя. Численні спроби осмислення позадер-
жавного управління суспільними процесами 
призвели до появи ідеї громадянського сус-
пільства та вироблення відповідної дефініції. 
Постійна трансформація змістовного наван-
таження ідеї громадянського суспільства ві-
дображала особливості уявлень про ідеальні 
моделі суспільного устрою та специфіку соці-
ально-економічної формації на конкретному 
етапі розвитку людства.
Розуміння сутності громадянського сус-

пільства  й оцінка перспектив його впливу 
на розвиток людської організації завжди від-
різнялися різноманіттям. Сучасна вітчизняна 
та зарубіжна наука акумулювала різні підхо-
ди до розгляду громадянського суспільства. 
При цьому, яким би не був погляд на сутність 
і структуру громадянського суспільства, пере-
важна більшість дослідників припускає наяв-
ність у громадянському суспільстві неурядо-
вих та некомерційних організацій - інститутів 
громадянського суспільства, які перебувають 
у взаємозв’язку між собою та державою.
Сутність партнерських відносин між орга-

нами державної влади (в тому числі й право-
охоронними органами) та територіальними 
громадами обумовлено їх існуванням в якості 
складного процесу, який передбачає реаліза-
цію механізмів взаємного контролю та обме-
жень. Причому держава у вказаному процесі 
виступає як суб’єкт, не тільки наділений влас-
ними владними повноваженнями, а й здат-
ний делегувати їх інститутам громадянського 
суспільства, шляхом наділення територіаль-
них громад відповідною компетенцією.
Уявляється, що механізм партнерських 

відносин між державою та територіальними 
громадами повинен передбачати реалізацію 
наступних заходів: а) здійснення правотвор-
чої діяльності органів державної влади, на-
слідком чого виступає утворення та розви-
ток незалежних громадських організацій як 
основи громадянського суспільства; б) при-
йняття нормативних правових актів з метою 
підтримки й розвитку інститутів громадян-

ського суспільства; в) налагодження дієвого 
діалогу органів державної влади та інститутів 
громадянського суспільства у різних формах; 
г) готовність держави використовувати гро-
мадський контроль для усунення недоліків, 
визначення основних напрямків державно-
правового розвитку, виявлення ефективних 
механізмів вирішення суспільно важливих 
завдань; д) участь інститутів громадянського 
суспільства у реформуванні системи держав-
ної влади, навчанні й вихованні чиновників 
державних структур.
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SUMMARY 
The article analyzes the essence of partnership as a 

fundamental model of interaction between the state and 
civil society. The mechanism of partnership relations 
between the police and territorial communities is 
described. It is stated that the constant transformation 
of the content of the idea of   civil society has infl uenced 
the peculiarities of ideas about ideal models of social 
order and the specifi cs of socio-economic formation 
at a particular stage of human development. The 
understanding of the essence of civil society and the 
assessment of the prospects of its infl uence on the 
development of human organization are clarifi ed. It is 
established that the essence of the partnership between 
public authorities and territorial communities is due 
to their existence as a complex process that involves 
the implementation of mechanisms of mutual control 
and restrictions. Moreover, the state in this process 
acts as an entity, not only endowed with power, but 
also able to delegate them to the institutions of civil 
society, by endowing territorial communities with the 
appropriate competence.

Key words: partnership, interaction, civil society, 
partnership relations, police, territorial communities, 
state authorities, control, authorities, competence, 
law-making activity, public organizations, normative 
legal act.

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано сутність парт-

нерства як основоположної моделі взаємодії 
держави й громадянського суспільства. Охарак-
теризовано механізм партнерських відносин 
між поліцією та територіальними громадами. 
Констатовано, що постійна трансформація 
змістовного навантаження ідеї громадянського 
суспільства здійснила вплив на особливості уяв-
лень про ідеальні моделі суспільного устрою та 
специфіку соціально-економічної формації на 
конкретному етапі розвитку людства. З’ясовано 
розуміння сутності громадянського суспільства  
й оцінка перспектив його впливу на розвиток 
людської організації. Встановлено, що сутність 
партнерських відносин між органами держав-
ної влади та територіальними громадами 
обумовлено їх існуванням як складного процесу, 
який передбачає реалізацію механізмів взаємно-
го контролю та обмежень. Причому держава у 
вказаному процесі виступає в якості суб’єкта, не 
тільки наділений владними повноваженнями, а 
й здатний делегувати їх інститутам громадян-
ського суспільства, шляхом наділення територі-
альних громад відповідною компетенцією. 
Ключові слова: партнерство, взаємодія, гро-

мадянське суспільство, партнерські відносини, 
поліція, територіальні громади, органи держав-
ної влади, контроль, владні повноваження, ком-
петенція, правотворча діяльність, громадські 
організації, нормативно-правовий акт. 
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У статті проаналізовано положення чин-
ного Кримінального кодексу України в части-
ні призначення покарання у виді штрафу. 
Досліджено окремі проблеми, що виникають 
у судових органів при його застосуванні. Спів-
ставлено розмір істотної шкоди у виді мате-
ріальних збитків та розмір штрафу як виду 
покарання за вчинення кримінальних пра-
вопорушень, ознакою складів яких є істотна 
шкода.
Ключові слова: покарання, штраф, при-

значення штрафу, розмір, істотна шкода.
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Особливістю цього виду покарання є те, що 
штраф виступає найменш суворим видом по-
карання та належить до так званих змішаних 
заходів примусу, оскільки може бути призна-
чений як основне покарання, так  як і додатко-
ве. Окрім того, за твердженням О.М. Поділь-
чака, він не потребує особливих додаткових 
витрат для створення механізму  виконання 
відповідного покарання, чинить мінімальний 
вплив на правопорушника, оскільки останній 
не залучається до кримінальної субкультури 
установ виконання покарань і, водночас, є 
суттєвим каральним чинником [4, с.232]. Роз-
виваючи цю тезу, Б.М. Телефанко зауважує, 
що штраф володіє багатьма перевагами перед 
іншими видами покарань, він може надати 
необхідний вплив на засудженого з метою по-
передження вчинення нового кримінального 
правопорушення і, як каральний засіб, заби-
рає у нього значні грошові кошти [5, с.176].

Аналіз останніх досліджень
Питання штрафу, як виду покарання, 

висвітлювалось у дослідженнях К.А. Автухо-
ва, А.А. Васильєва, Н.О. Гуторової, В.П. Ко-
зирєвої, В.Т. Маляренка, К.Б. Марисюка, 
О.І.Плужника, Ю.А. Пономаренка, О.С. Пи-
роженка, В.О.Попраса, Г.С. Резнічено, 
А.А. Смирнова, В.В.Сташиса, В.І. Тютюгіна та 
інших. Проте чимало питань, що стосуються 
призначення штрафу як виду покарання, за-
лишаються дискусійними або невирішеними, 
а зокрема: щодо вдосконалення криміналь-
но-правового регулювання покарання у виді 
штрафу; невідповідності розміру суспільно 

Постановка проблеми
Покарання є одним із найпоширеніших 

заходів у системі реагування з боку держави 
на факт вчинення кримінального правопору-
шення. Будь-який вид покарання, навіть най-
менш суворий, завжди пов’язаний із суттєвим 
обмеженням прав і свобод засудженого [1, 
с.161]. Останніми роками кримінально-пра-
вова політика в Україні орієнтована на більш 
гуманне ставлення до осіб, визнаних судом 
винними у вчиненні кримінальних правопо-
рушень. Свідченням цього стала ратифікація 
Україною низки міжнародних документів, 
спрямованих на розширення заходів, альтер-
нативних позбавленню волі, одним з яких є 
штраф [2, с.107]. Відповідно до підпункту d 
пункту 8.2 Мінімальних стандартних правил 
Організації Об’єднаних Націй щодо заходів, 
не пов’язаних з тюремним ув’язненням, ор-
гани, що виносять вироки, можуть застосову-
вати економічні санкції й грошові покарання, 
такі, як разові штрафи і щоденні штрафи [3]. -
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небезпечних наслідків у виді істотної шкоди, 
якщо вона полягала у заподіянні матеріаль-
них збитків та розміру штрафу як виду пока-
рання тощо.
З урахуванням зазначених напрацювань 

ми поставили за мету проаналізувати особли-
вості застосування штрафу як виду покарання 
за вчинення кримінальних правопорушень, 
ознакою складів яких є істотна шкода.

Виклад основних положень
У КК України штраф як вид покарання 

за вчинення кримінальних правопорушень, 
ознакою складів яких є істотна шкода, перед-
бачений наступними статтями: ч.1 ст.137, ч.1,2 
ст.209-1, ст.231, ст.232, ч.1 ст.244, ст.246, ч.1 
ст.248, ч.1 ст.249, ч.1 ст.364, ч.1 ст.364-1, ч.1 
ст.367, ч.1 ст.425, ч.1 ст.426 КК України. Санк-
ції відповідних статей є простими (ст.231КК 
України), кумулятивними (ч.1 ст.137, ч.1, 2 
ст.209-1, ст.232, ч.1 ст.364, ч.1 ст.364-1, ч.1 
ст.367, КК України), одиничними (ч.1,2 ст.209-
1, ст.232 КК України), альтернативними (ч.1 
ст.137, ч.1 ст.244, ст.246, ч.1 ст.248, ч.1 ст.249, 
ч.1 ст.364, ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.367, ч.1 ст.425, 
ч.1 ст.426 КК України), відносно визначеними 
(ч.1, 2 ст.209-1, ст.231, ст.232 КК України).
У теорії кримінального права вироблено 

низку правил побудови кримінально-право-
вих санкцій, яких слід дотримуватись законо-
давцю під час конструювання кримінально-
правових санкцій для того, щоб у суду була 
можливість призначити винній особі законне, 
справедливе та достатнє покарання [6, с.183]. 
Так, до правил побудови кримінально-право-
вих санкцій належить правило, у відповідності 
до якого зростання санкцій за основний, ква-
ліфікований та особливо кваліфікований види 
кримінального правопорушення повинна йти  
або «у стик» або «з перекриттям» залежно від 
особливостей конкретного його складу  [7, с.6]. 

 Аналіз санкцій статей, які передбача-
ють відповідальність за кримінальні правопо-
рушення, ознакою складів яких є істотна шко-
да, показав, що у всіх санкціях відповідних 
статей КК України не порушено вищезазна-
ченого правила. Як приклад, наведемо санк-
цію статті, яка передбачає відповідальність за 
умисне порушення вимог законодавства про 
запобігання та протидію легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення 
(ст.209-1 КК України). Так, санкція ч. 1 ст. 209-
1 КК України передбачає основне покарання 
у виді штрафу у розмірі від однієї тисячі до 
трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян, натомість, санкція ч.2 ст.209-1 
КК України – штраф у розмірі від трьох ти-
сяч до п’яти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян. Іншим прикладом є 
санкція ст. 249 КК України, яка передбачає 
кримінальну відповідальність за незаконне за-
йняття рибним, звіриним або іншим водним 
добувним промислом. Зокрема, санкції ч.1 
ст.249 КК України ають альтернативне пока-
рання у виді штрафу розміром від однієї тисячі 
до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. У ч.2 ст.249 КК України - 
від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян.

 Не менш важливим правилом побудо-
ви кримінально-правових санкцій є правило, 
відповідно до якого санкції, які відповідають 
кваліфікованим складам кримінальних право-
порушень, повинні базуватися на санкціях, що 
відповідають основним складам кримінальних 
правопорушень, тобто повинні бути логічно 
несуперечливі [8, с. 242]. У теорії криміналь-
ного права зазначається, що зміна меж санк-
ції або диференціація типового покарання 
– основна функція інституту кваліфікуючих 
ознак, які змінюють межі відповідальності у 
КК України. Зміна меж санкцій кваліфікуючи-
ми ознаками відображає зміну рівня (ступеня) 
суспільної небезпеки вчиненого при наявності 
у скоєному ознак кваліфікованого складу кри-
мінального правопорушення.

 При конструюванні окремих санкцій 
статей, які передбачають відповідальність за 
кримінальні правопорушення, ознакою скла-
дів яких є істотна шкода, вищезгадане загаль-
новідоме правило було порушено. Так, санк-
ція ч. 1 ст.248 КК України за незаконне по-
лювання як альтернативне  покарання перед-
бачає штраф від однієї тисячі до трьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян, натомість, санкція ч.2 ст.248 КК України 
за вчинення тих самих дій службовою особою 
з використанням службового становища, або 
за попередньою змовою групою осіб, або спо-
собом масового знищення звірів, птахів чи ін-
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ших видів тваринного світу, або з використан-
ням транспортних засобів, або особою, раніше 
судимою за кримінальне правопорушення, 
- штраф від двохсот до чотирьохсот неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян. Звідси 
випливає, що за незаконне полювання, ска-
жімо, способом масового знищення звірів (ч.2 
ст.248 КК України), законодавцем встановле-
на менш сувора міра покарання у виді штрафу, 
аніж за незаконне полювання без кваліфікую-
чих ознак (ч.1 ст.248 КК України).
У подальшому необхідно також співстави-

ти розмір істотної шкоди у виді матеріальних 
збитків та розмір штрафу як виду покарання 
за вчинення відповідних посягань. Так, дії 
особи, які полягають у недбалому ставлен-
ні військової службової особи до служби (ч.1 
ст.425 КК України), вважатимуться кримі-
нально-караними, якщо внаслідок їх вчинен-
ня будуть завдані матеріальні збитки, які в 
двісті п’ятдесят і більше разів перевищують 
неоподатковуваний мінімум доходів грома-
дян. У відповідності до ст. 7 Закону України 
«Про державний бюджет України на 2021 рік» 
прожитковий мінімум на одну особу в розра-
хунку на місяць для працездатних осіб стано-
вить 2270 гривень [9]. Тому податкова соціаль-
на пільга становить 1135 гривень. Відповідно, 
істотна шкода у складі злочину, передбаченого 
ст.425 КК України, становить 283750 грн. На-
томість, як альтернативне покарання за не-
дбале ставлення до військової служби перед-
бачено штраф від двохсот вісімдесяти п’яти до 
трьохсот двадцяти п’яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, тобто від 4845 до 
5525 грн. Звідси випливає, що розмір штрафу 
за вчинений злочин є значно меншим, аніж 
розмір заподіяної злочином шкоди.
Дещо схожа ситуація прослідковується і в 

інших статтях КК України, у яких істотна шко-
да є суспільно небезпечним наслідком вчинен-
ня кримінального правопорушення. Напри-
клад, розмір матеріальних збитків при неза-
конному полюванні та бездіяльності військо-
вої влади становить 283750 грн. (ч.1 ст.248, ч.1 
ст.426 КК України), натомість, розмір штрафу 
– від 17000 до 51 000 грн. (ч.1 ст.248 КК Укра-
їни); від 17000 до 68000 грн. (ч.1 ст.426 КК 
України).
Слід зазначити, що у ч.2 ст.53 КК України 

вказується, що «за вчинення кримінального 

правопорушення, за яке передбачене основне 
покарання у виді штрафу понад три тисячі не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян, 
розмір штрафу, що призначається судом, не 
може бути меншим за розмір майнової шкоди, 
завданої кримінальним правопорушенням, 
або отриманого внаслідок вчинення кримі-
нального правопорушення доходу...». Однак 
у більшості проаналізованих нами випадках 
розмір штрафу є меншим, ніж три тисячі не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
На цю проблему звертав увагу Р.Л. Максимо-
вич, який запропонував виключити з ч.2 ст.53 
КК України вказівку на вищевказаний розмір 
штрафу  і викласти норму, що міститься у від-
повідній статті, таким чином: «За вчинення 
кримінального правопорушення, за яке пе-
редбачене основне покарання у виді штрафу, 
розмір штрафу не може бути меншим за роз-
мір майнової шкоди, завданої кримінальним 
правопорушенням, або отриманого внаслідок 
вчинення кримінального правопорушення 
доходу, незалежно від граничного розміру 
штрафу, передбаченого санкцією статті (санк-
цією частини статті) Особливої частини цього 
Кодексу» [10, с.337-338]. Така позиція вище-
згаданого науковця є справедливою, оскільки 
міра основного покарання у виді штрафу за 
вчинення окремих кримінальних правопору-
шень, ознакою складів яких є істотна шкода, є 
мізерною у порівнянні із завданими збитками 
та не має карально-виховного характеру. Ра-
зом із тим, запропоновані Р.Л. Максимовичем 
відповідні зміни до ч.2 ст.53 КК України не 
вирішують повною мірою аналізовану про-
блему. У цьому випадку можливі два шляхи 
вирішення проблеми невідповідності розміру 
суспільно небезпечних наслідків у виді істот-
ної шкоди (якщо вона полягала у заподіянні 
матеріальних збитків), та розміру штрафу як 
виду покарання: перший – збільшити міру 
покарання за вчинення відповідних кримі-
нальних правопорушень; другий – зменшити 
у диспозиції статті КК України розмір заподія-
ної кримінальним правопорушенням істотної 
шкоди. Однак, жоден із запропонованих під-
ходів не є виправданим, оскільки збільшення 
міри покарання за окремі кримінальні право-
порушення призведе до їх «зрівняння» з більш 
тяжкими кримінальними правопорушеннями 
(наприклад, злочинами, ознакою складів яких 
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є тяжкі наслідки). Натомість, зменшення роз-
міру заподіяної кримінальним правопорушен-
ням істотної шкоди також є недопустимим, 
оскільки в окремих випадках дії особи отрима-
ють одночасно кримінально-правову оцінку та 
вважатимуться адміністративним проступком. 
У цьому випадку слід звернутися до аналізу су-
дової практики в Україні в цій частині.
Як приклад, наведемо вирок Берегівсько-

го районного суду Закарпатської області від 3 
жовтня 2013 р., де особа, будучи військовою 
службовою особою, на яку покладались орга-
нізаційно-розпорядчі функції, та матеріально-
відповідальною особою - командиром автомо-
більної роти підвозу боєприпасів військової 
частини А 1771, через несумлінне ставлення 
до виконання своїх службових обов’язків та 
злочинну недбалість, неналежно виконав ви-
могуу ст.ст. 11, 16, 58, 59, 111, 112 Статуту 
внутрішньої служби Збройних Сил України, 
ст. 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил 
України, ст. 3 Закону України «Про правовий 
режим майна Збройних силах України», п.п. 
3.1.9, 5.18.3.1 Положення про військове (ко-
рабельне) господарство Збройних Сил Укра-
їни, хоча мав реальну можливість їх виконати, 
та у період з 15 січня 2011 року по 31 грудня 
2012 року дійсним станом справ у підрозділі 
не володів, правильне збереження 82 мм мін 
ВО-І та комплектуючих до них у сховищі-
№ 51 ракетно-артилерійського озброєння та 
інженерних боєприпасів військової частини А 
1771, що дислокувалась у с. Гать Берегівського 
району Закарпатської області, не організував, 
заходів по запобіганню втрат майна не вжи-
вав, один раз на місяць не звіряв дані ротного 
обліку матеріальних засобів з обліковими да-
ними військової частини та ведення їх обліку 
не контролював, а навпаки - допустив збері-
гання основних вишибних порохових зарядів 
Ж-832Д та додаткових дальнобійних порохо-
вих зарядів Ж-832Д окремо від 82 мм мін ВО-І 
в іншому сховищі військової частини А 1771, 
що призвело до втрати цих комплектуючих, а 
саме: вишибних порохових зарядів Ж-832Д у 
кількості 1380 шт., додаткових дальнобійних 
порохових зарядів Ж-832Д у кількості 1191 
шт., спричинивши матеріальні збитки державі 
на загальну суму – 218257,50 грн.
Суд визнав особу винуватою у вчиненні 

злочину, передбаченого ч.1 ст.425 КК України, 

та призначив їй покарання у вигляді службо-
вого обмеження на строк один рік, з відраху-
ванням із суми її грошового забезпечення в 
дохід держави протягом вказаного строку 10 
(десяти) відсотків. Окрім того, судом постанов-
лено рішення стягнути із засудженої особи на 
користь держави (в особі військової частини 
А1556) заподіяні злочином матеріальні збитки 
в сумі 218257, 50 гривень [11].
Натомість, в іншому кримінальному прова-

дженні підсудний О., будучи військовою служ-
бовою особою, а саме начальником речового 
складу довгострокового зберігання військової 
частини А4324, у період з травня  2007 року по 
липень 2010 року недбало поставився до вій-
ськової служби, яке виразилось у тому, що він 
належним чином не здійснював облік речово-
го майна складів довгострокового зберігання 
та поточного забезпечення, його збереження, 
приймання та видачу, а також не здійснював 
щомісячних звірок з фінансово-економічною 
службою військової частини А4324 даних об-
ліку майна речових складів довгострокового 
зберігання та поточного забезпечення. 
У зв’язку з цим з військової частини зни-

кли наступні речі, а саме: 12 пар погонів зйом-
них для старших офіцерів, 8 пар погонів зйом-
них для прапорщиків, 2 пари погонів-муфт, 98 
зірочок золотистих, 1000 зірочок золотистих, 
6,42 м. галуну шовкового золотистого, 7,90 
галуну шовкового кольору, 427 ґудзиків золо-
тистих, 69 кокард золотистих солдатських, 243 
прапорців на берет, а всього на суму - загаль-
ною вартістю 115682,37 гривень, чим вчинив 
недбале ставлення до військової служби, що 
заподіяло істотну шкоду, яка в двісті п’ятдесят 
і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян станом на липень  
2010 року. На підставі вищенаведеного суд ви-
знав начальника речового складу довгостро-
кового зберігання військової частини винним 
у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.425 
КК України, та призначив йому покарання у 
виді штрафу в розмірі 1000,00 гривень [12]. З 
аналізу цих вироків випливає, що суд в одному 
випадку за вчинення злочину, передбаченого 
ч.1 ст.425 КК України, окрім призначеного по-
карання, стягує із засудженого заподіяні мате-
ріальні збитки, натомість, в іншому – ні. 



108

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

Íàøå ïðàâî ¹ 2, 2021

Висновки
Таким чином, стягнення судом із засудже-

ного заподіяних матеріальних збитків (зокре-
ма, у порядку цивільного судочинства), які 
охоплюються поняттям «істотна шкода», ви-
рішує проблему невідповідності розміру сус-
пільно небезпечних наслідків у виді істотної 
шкоди, якщо вона полягала у заподіянні ма-
теріальних збитків та розміру штрафу як виду 
покарання.
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SUMMARY 
The article analyzes the current criminal law 

in part of sentencing the punishment in the form of 
a fi ne. Particular problems that arise concerning its 
application. Main problems of Criminal Code of 
Ukraine (2001) in the aspect of improving practice 
of punishment in form of penalty application are 
analyzed. Series of lawsuits, concerning application of 
punishment in form of penalty towards persons, who 
are guilty in crimes of minor gravity, are examined. 
The necessity of award of punishment in form of 
penalty, according to the severity of commited crime, 
convict and his family’s fi nancial position and the sum 
of convict’s salary or the other income, is grounded. 
Thus, the punishment in the form of a fi ne is a property 
type of punishment which punitive infl uence is directed 
at the fi nancial interests of the convicted person. 
Fine is a punishment where the usage of remedies is 
excluded, precisely for this reason the purpose of the 
fi ne must be determined, fi rst of all, not by the category 
of committed crime, but by the degree of the person’s 
who committed it, criminal damage. Accordingly, the 
amount of punitive effects of punishment in form of 
fi nes is directly related to its size.

In connection with the above-mentioned 
arguments, suggest to bring down the maximal size 
of punishment is legislatively envisaged in the type of 
fi ne to the economically reasonable limit, namely at 
least in 3-5 times. Maintenance of present maximum 
seems expedient only in case of input of criminal 
responsibility of legal entities and only in relation to 
the last. Offered, that sizes of fi nes both in General part 
and in approvals of the articles of Special part of CC 
of Ukraine, to outline not in untaxable minimums of 
profi ts of citizens, but in monetary items.

Key words: penalty, fi ne, sentencing of a fi ne, size, 
substantial harm.
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ÎÑÍÎÂÍ² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ 
ÏÐÎÒÈÏÐÀÂÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 

Ó ÑÔÅÐ² ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÃÎ ÂÒÐÓ×ÀÍÍß 
Â ÐÎÁÎÒÓ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÎÂÀÍÎ¯ ÑÈÑÒÅÌÈ 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÎÁ²ÃÓ ÑÓÄÓ

У статті автор розглядає основні показ-
ники кримінально протиправної діяльності у 
сфері правосуддя. Особлива увага приділяється 
кримінальному правопорушенню, яке полягає 
у незаконному втручанні в роботу автомати-
зованої системи документообігу суду. Автор 
вказує, що блок кримінальних правопорушень 
проти правосуддя є відносно новим та форму-
вався законодавцем у зв’язку із необхідністю 
захистити судовий процес від умисного запо-
діяння шкоди з метою приховати ті чи інші 
дані. Криміналізація цих суспільно небезпеч-
них діянь обумовлена потребою убезпечити 
громадян та державу від феномену, котрий 
спровокує беззаконня, свавілля та стане ка-
талізатором зростання рівня кримінально 
протиправної діяльності. Таким чином, кри-
мінальні правопорушення проти правосуддя 
– це єдиний вид протиправних діянь, які не 
тільки фактом свого існування погіршують 
кримінологічну картину, а і сприяють іншим 
суспільно небезпечним діянням, порушуючи 
нормальне функціонування судової системи. 
Доводиться, що встановлення адекватної 

картини кримінально протиправної діяль-
ності у сфері правосуддя значно ускладнено її 
латентністю. Існування прихованих випадків 
правопорушень у сфері правосуддя – це нонсенс. 
Однак викриття такого роду випадків може 
викликати хаос та дестабілізацію судової сис-
теми, зневірення громадян тощо. При цьому 
очевидним є той факт, що органам, які від-
повідають за реалізацію правосуддя, легше 
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приховати випадки протиправної діяльнос-
ті, сфальсифікувати дані тощо. Саме тому 
держава наразі потребує у перегляді санкцій 
статей, у яких передбачено відповідальність 
за посягання на судову систему та правосуддя. 
Підсумовується, що сучасна Україна ще не 

може говорити про завершення процесу при-
ведення законодавства до вимог міжнародної 
та європейської правової спільноти. Неста-
більна кримінологічна ситуація, регулярна 
поява нових форм суспільно небезпечних діянь 
(прикладом яких є незаконне втручання в ро-
боту автоматизованої системи документообі-
гу суду) вимагає від нормотворців динамізму, 
гнучкості та «здорового» азарту. Кримінальні 
правопорушення проти правосуддя, а особливо 
діяння, передбачене ст. 376-1 КК України, 
виходячи з аналітичних та статистичних 
даних, залишаються актуальними та потре-
бують перегляду в частині заходів та засобів 
кримінально-правового впливу.
Ключові слова: автоматизована система 

документообігу суду, кримінальне правопору-
шення, правосуддя, незаконне втручання, кри-
мінальне законодавство, досудове розслідуван-
ня, латентність, кримінологічна ситуація.

Постановка проблеми
Вивчення того чи іншого кримінально 

протиправного діяння потребує ретельно-
го дослідження кожного феномену, котрий 
певним чином обумовлює/сприяє вчинен-
ню. Одним із головних етапів є встановлен-
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ня детермінаційного комплексу та загальна 
кримінологічна оцінка, котра передбачає 
розгляд основних показників кримінально 
протиправної діяльності у певній сфері. Не 
є винятком і кримінальні правопорушення 
проти правосуддя, одним із яких є незакон-
не втручання в роботу автоматизованої сис-
теми документообігу суду. Вивчення судової 
практики та статистики, викладеної на сайті 
Генеральної прокуратури України свідчить 
про актуальність цього суспільно небезпеч-
ного діяння при його відносно незначній 
розповсюдженості. Стрімкий технічний 
прогрес, який має наслідком розростання 
інформаційних систем, формує не в повній 
мірі сприятливий прогноз щодо ймовірного 
зростання у майбутньому випадків проти-
правного посягання на автоматичні системи 
документообігу суду. Вказане свідчить про 
необхідність ретельного вивчення криміно-
логічної ситуації відносно вказаного суспіль-
но небезпечного діяння. 

Аналіз останніх досліджень                        
та публікацій

На сьогодні кримінальне правопору-
шення, передбачене ст. 376-1 КК України, 
залишається не в повній мірі дослідженим. 
Окремі аспекти зустрічаються в працях та-
ких учених, як В.І. Саранюк, В.А. Козак, 
О.В. Федорчук та ін.

Метою статті є дослідження основних 
показників кримінально протиправної 
діяльності у сфері правосуддя, особливо – 
незаконного втручання в роботу автомати-
зованої системи документообігу суду.

Виклад основного матеріалу
Взагалі, першим етапом на шляху про-

тидії злочинності у сфері правосуддя є фор-
мування комплексної характеристики цієї 
категорії злочинів. Кримінально-правова 
наука насамперед визначає, які суспільно 
небезпечні діяння є злочинами. У результа-
ті кримінально-правова характеристика на-
дається не злочинності як явищу, а окремо-
му злочину і містить аналіз окремих елемен-
тів, що утворюють склад злочину: об’єкт, 
об’єктивна сторона, суб’єкт та суб’єктивна 
сторона злочину. Інакше кажучи, на відміну 

від кримінології, де об’єктом дослідження є 
злочинність як явище, кримінальне право 
дає характеристику складу злочину, наяв-
ність якого в суспільно небезпечному діянні, 
вчиненому особою, є підставою притягнення 
цієї особи до кримінальної відповідальності 
[1, с. 239]. …кримінологічна характеристика 
охоплює кількісно-якісні показники окре-
мої групи (виду) злочинів, дані, що харак-
теризують особистість злочинця, причини й 
умови вчинення відповідної групи злочинів, 
а також заходи попереджувального впливу 
[2, с. 4]. При цьому ми не можемо заперечу-
вати той факт, що лише міцний тандем кри-
мінального права та кримінології дозволяє 
встановити максимально небезпечні кримі-
нальні правопорушення, дослідити їх струк-
туру, географію, кількісно-якісні показники 
тощо. Це дозволить законодавцеві зробити 
спробу позитивно вплинути на ситуацію 
шляхом перегляду санкцій окремих статей 
кримінального законодавства.
Сучасні вчені висловлюють позицію, що 

основою побудови системи попередження 
певної групи злочинів є саме їх криміноло-
гічна характеристика. Кримінологічна ха-
рактеристика, на відміну від кримінально-
правової або криміналістичної характерис-
тик, найбільш повно враховує типові відо-
мості про особу злочинця та жертву злочин-
ного посягання, використовувані злочинні 
механізми тощо, які мають принципове 
значення, з точки зору організації поперед-
ження злочинів цього виду, встановлення 
та викриття винних осіб. І на відміну від 
кримінально-процесуальної характеристи-
ки, в основу якої покладено узагальнений 
предмет доказування, кримінологічна ха-
рактеристика окремих видів злочинів наси-
чена конкретним якісним знанням у формі 
інформаційно-статистичних зведень. При 
цьому зміст кримінологічної характеристи-
ки передбачає не конкретизацію предмета 
доказування, а розгляд типових ознак окре-
мих елементів злочинної діяльності цього 
виду [3, с. 22]. Насправді, необхідно відміти-
ти, що весь блок кримінальних правопору-
шень проти правосуддя є відносно новим та 
формувався законодавцем у зв’язку із необ-
хідністю захистити судовий процес від умис-
ного заподіяння шкоди з метою приховати 
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ті чи інші дані. Якщо абстрактно розглядати 
криміналізацію цих суспільно небезпечних 
діянь, можна побачити, що вона обумовлена 
потребою убезпечити громадян та державу 
від феномену, котрий спровокує беззакон-
ня, свавілля та стане каталізатором зростан-
ня рівня кримінально протиправної діяль-
ності. Таким чином, кримінальні правопо-
рушення проти правосуддя – це єдиний вид 
протиправних діянь, які не тільки фактом 
свого існування погіршують кримінологічну 
картину, а і сприяють іншим суспільно не-
безпечним діянням, порушуючи нормальне 
функціонування судової системи.
Якісні показники злочинності характе-

ризують внутрішні особливості цього явища, 
закономірності її розвитку. Основним якіс-
ним комплексним показником є структура 
злочинності. Є досить багато визначень по-
няття «структура злочинності», наприклад: 
«…це групування злочинів і осіб, які їх вчи-
нили, за певними їх якісними ознаками для 
установлення найбільш характерних рис із 
метою подальшого виявлення і вивчення 
взаємозв’язків між структурними підрозді-
лами» [4, с. 58]; «…це внутрішня, притаман-
на їй ознака, що розкриває її будову, окремі 
складові частини в загальній їх сукупності за 
визначений відрізок часу та на визначеній 
території» [5, с. 68]; це якісний показник, 
сутність якого полягає в описі співвідношен-
ня між групами і видами злочинів, вчине-
них різними категоріями правопорушників 
[6, с. 62]. У межах обраної тематики більш 
цінним для нас є встановлення саме кількіс-
ного показника, котрий надасть можливість 
довести необхідність перегляду статті, якою 
передбачено кримінальну відповідальність 
за незаконне втручання в роботу автомати-
зованої системи документообігу суду.

О.М. Джужа, підтримуючи думку Н.Ф. Куз-
нєцової [7, с. 29], для аналізу структури 
злочинності вказує на використання таких 
показників [5, с. 68–69]: – співвідношення 
видів злочинів за їхньою класифікацією, 
поданою в Особливій частині КК; – питома 
вага найпоширеніших злочинів; – співвідно-
шення видів злочинів за домінантною моти-
ваційною спрямованістю (насильницькі, ко-
рисливі, корисливо-насильницькі та необе-
режні); – питома вага злочинності неповно-

літніх; – питома вага групової злочинності, 
а всередині її – організованої; – питома вага 
рецидиву; – «географія» злочинності, тобто 
розподіл її за регіонами й типами населених 
пунктів; – питома вага злочинів, пов’язаних 
з незаконним обігом зброї; – питома вага 
злочинів, пов’язаних з незаконним обігом 
наркотиків; – «вуличні» злочини; – транс-
національні злочини. Отже, структура зло-
чинності як комплексний показник вклю-
чає значну кількість показників, за якими 
здійснюється аналіз злочинності, а тому до-
цільно всю сукупність показників згрупува-
ти, у зв’язку з чим деякі автори наводять і 
відповідне визначення поняття «структура 
злочинності» – «… це якісна характеристи-
ка, що характеризує її внутрішню будову як 
співвідношення між групами (видами) зло-
чинів, які можна аналізувати за криміналь-
но-правовими, соціально-демографічними 
або кримінологічними критеріями» [8, с. 42].-
В нашому випадку нас цікавить окреме 
кримінальне правопорушення, котре поля-
гає у незаконному втручанні в роботу авто-
матизованої системи документообігу суду. 
Однак, важливим є встановлення кореля-
ційних зв’язків вказаного діяння з іншими, 
розміщеними у тому самому розділі чин-
ного Кримінального кодексу України. Ми 
не можемо не зазначити, що досліджуване 
нами правопорушення достатньо відрізня-
ється від «сусідніх», оскільки його вчинення 
пов’язано не тільки із посяганням на судову 
систему, а і на кібербезпеку, тобто воно, фак-
тично, є ще і комп’ютерним кримінальним 
правопорушенням.
Інші науковці також поділяють струк-

туру злочинності на три групи показників 
і безпосередньо вживають терміни «кри-
мінально-правова структура», «соціально-
демографічна структура», «кримінологічна 
структура» [6, с. 63], а В.В. Голіна вживає 
терміни «кримінально-правові», «криміно-
логічні» і «соціально-демографічні» озна-
ки структури злочинності [4, с. 58]. І все ж 
таки, узагальнюючи підходи кримінологів 
до розуміння структури злочинності, необ-
хідно констатувати той факт, що визначення 
цього поняття зводяться до безпосередньо-
го розкриття його сутності як комплексного 
якісного показника, а саме відображення бу-
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дови злочинності. Отже, структура злочин-
ності обмежена часовими і просторовими 
рамками (у межах певної держави) і вклю-
чає сукупність показників (ознак), за якими 
здійснюється її поділ на кримінально-право-
ву, соціально-демографічну, кримінологічну 
[9, с. 119]. У нашому дослідженні більші цін-
ною є кримінально-правова структура, яку 
ми розглядаємо як сукупність факторів, які 
обумовлюють зростання кількісно-якісно-
го показника по кожному окремому кримі-
нальному правопорушенню: недосконалість 
санкції статті, неактуальність встановлених 
особливостей вчинення кримінального пра-
вопорушення тощо. Хоча ми ні в якому разі 
не применшуємо значення кримінологічно-
го аналізу та його безпосередній вплив на 
будь-яке кримінально-правове досліджен-
ня.
Вимірювання та аналіз злочинності є од-

ним із головних дослідницьких завдань як 
вітчизняної, так і зарубіжної кримінології. 
Він ускладнений через деякі фактори, один 
із яких – стан кримінального законодавства 
більшості сучасних держав, за якого майже 
всі дорослі громадяни протягом життя вчи-
няють правопорушення, а іноді й не один 
раз. Такий феномен можна визначити як 
«надмірність кримінального закону». Це 
свідчить про те, що реєструють лише не-
значну кількість учинених злочинів. Неза-
реєстровані злочини належать до латентної 
злочинності, виявлення й оцінка масштабів 
якої – завдання трудомістке і важкореалізо-
вуване на практиці. Деякі вчені стверджу-
ють, що зареєстрована (врахована) злочин-
ність «представницька» для всієї сукупності 
злочинів [10, с. 38]. У ній відображається 
ситуація зі злочинністю в цілому. Але на-
скільки можна довіряти репрезентативнос-
ті такої злочинності? Адже реєстрація часто 
залежить від активності населення (наскіль-
ки воно, включаючи жертв злочинів, до-
стовірно повідомляє відповідні органи про 
вчинений злочин) [10, с. 38]. Звичайно, на 
сьогодні встановлення адекватної картини 
кримінально протиправної діяльності про-
ти правосуддя значно ускладнено її латент-
ністю. Насправді, останнє твердження може 
викликати скепсис, пояснений тим, що це 
нонсенс – існування прихованих випадків 

правопорушень у сфері правосуддя. Однак, 
це не дивно, оскільки викриття такого роду 
випадків може викликати хаос та дестабілі-
зацію судової системи, зневірення громадян 
тощо. При цьому очевидним є той факт, 
що органам, які відповідають за реалізацію 
правосуддя, легше приховати випадки про-
типравної діяльності, сфальсифікувати дані 
тощо. Саме тому держава наразі потребує у 
перегляді санкцій статей, у яких передбаче-
но відповідальність за посягання на судову 
систему та правосуддя.
Від належної діяльності міліції (поліції; 

наскільки вона повно й точно реєструє всі 
факти злочинів, які стали їй відомі), від дер-
жавної політики (що саме, на думку влади, 
є головним об’єктом боротьби зі злочинніс-
тю; від характеру злочинів (чи завжди насе-
ленню і поліції стають відомі факти шахрай-
ства, екологічних злочинів, фальсифікації 
товарів і послуг). У всьому світі добре відома 
селективність (вибірковість) поліції та кри-
мінальної юстиції при виявленні, реєстрації 
та розкритті злочинів: найбільш повно вра-
ховуються так звані street crimes (вуличні 
або «загальнокримінальні» злочини) і «не 
помічається» злочинність «респектабель-
на», «елітарна», «білокомірцева» (white-collar 
crime) [11]. У сучасних розвинутих країнах 
існує кілька систем обліку вчинених зло-
чинів, які взаємодоповнюють одна одну. 
Насамперед – це офіційна поліцейська 
(прокурорська, судова) статистика, що ви-
користовується в усіх країнах. Вона форму-
ється за різними критеріями: за кількістю 
затриманих підозрюваних, порушених кри-
мінальних справ, зареєстрованих злочинів. 
Іноді за основу беруть не всі зареєстровані 
злочини, а найнебезпечніші або найпоши-
реніші [10, с. 38]. Варто звернути увагу на 
те, що статистичні дані не завжди в повній 
мірі відображають реальну кримінологічну 
ситуацію, оскільки ми не можемо забувати 
про «людський» фактор та те, що певна ін-
формація може бути просто загублена або 
викривлена. Як свідчить статистика, кримі-
нальні правопорушення проти правосуддя 
є достатньо розповсюдженими, однак, з ін-
шого боку, уваги потребує незначний про-
цент кримінальних правопорушень такого 
роду, по факту вчинення яких було складе-
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но обвинувальний вирок. Так, відповідно 
до даних, викладених на сайті Генеральної 
прокуратури України, у 2013 році було об-
ліковано 10270 фактів правопорушень про-
ти правосуддя, із них – 4144 з обвинуваль-
ним вироком (40 % від загальної кількості), 
у 2014 обліковано 8640 фактів, із них 2984 
з обвинувальним вироком (35 %), у 2015 – 
9693, з обвинувальним вироком – 2400 (24,8 
%), у 2016 – 9323, з обвинувальним вироком 
– 1793 (19,2 %), у 2017 – 8589, з обвинуваль-
ним вироком – 1800 (21 %), у 2018 – 9514, 
з обвинувальним вироком – 1876 (19,7 %), 
у 2019 – 10310, з обвинувальним вироком – 
1877 (18,2 %), у 2020 – 6406, з обвинувальним 
вироком – 997 (15,5 %), станом на квітень 
2021 року обліковано 2315 кримінальних 
правопорушень проти правосуддя, із них із 
обвинувальним вироком – 181 (7,8 %) [12]. 
Першопричиною такої картини частіше за 
все стають клопотання про звільнення від 
кримінальної відповідальності, хвороба пі-
дозрюваних та невідоме місцезнаходження. 
Таким чином, ми бачимо яскраву невідпо-
відність загостреної кримінологічної ситуа-
ції кримінально-правовим заходам та засо-
бам протидії.
Оскільки офіційні статистичні дані полі-

ції не повні, то в багатьох країнах їх допо-
внюють даними віктимологічних опитувань 
населення (victimology survey). Суть остан-
ніх – анонімне репрезентативне (представ-
ницьке) опитування жителів про те, чи були 
вони особисто або члени їхніх сімей жерт-
вами злочинів за певний, що передує опи-
туванню, проміжок часу (за рік, півріччя, 
квартал), і якщо так, то яких саме. У США 
результати таких опитувань (National Crime 
Victimization Survey — NCVS) становлять 
друге найважливіше джерело відомостей 
про злочинність (разом із статистикою ФБР), 
а порівняння даних UCR і NCVS — предмет 
кримінологічних досліджень [13]. У випадку 
з незаконним втручанням у роботу автома-
тизованої системи документообігу суду, як і 
кримінальних правопорушень проти право-
суддя взагалі, встановлення кола потерпі-
лих та визначення їх ролі має бути значно 
облегшене та продуктивне.
В Україні національні віктимологічні 

опитування до цього часу не проводилися. 

Регіональні опитування такого спрямуван-
ня провели в деяких регіонах, і вони мали 
разовий характер [14, с. 33]. Слід також за-
значити, що їх проводили різні авторські ко-
лективи за різними методиками, тому їх ре-
зультати неможливо порівняти. Третім спо-
собом вимірювання масштабів злочинності 
є метод самозвіту (Self–Report Survey). Він 
полягає в анонімному анкетному репрезен-
тативному опитуванні населення з метою 
з’ясування того, чи вчинював опитуваний 
(респондент) будь-які кримінально карані 
діяння за певний період. Цей метод досить 
поширений за кордоном і майже не застосо-
вується в Україні. Існують й інші національ-
ні або регіональні види досліджень, спря-
мовані на вирішення спеціальних завдань 
(визначення рівня насильницьких злочинів 
у регіоні, ступеня латентності тих чи інших 
злочинів тощо). Так, у США проводять наці-
ональні дослідження молоді (National Survey 
of Youth), які дають змогу уточнити стан мо-
лодіжної злочинності. Нині в українській 
та світовій кримінології використовують 
такі основні показники, що характеризують 
стан і тенденції злочинності [10, с. 39]. На-
справді, вчені вже давно підтвердили факт 
латентності кримінальних правопорушень 
проти правосуддя, що підтверджується низ-
кою фактів.
Так, наприклад, аналіз даних Депар-

таменту інформаційних технологій МВС 
України дає підстави для висновку, що зна-
чна кількість злочинів проти правосуддя або 
взагалі не реєструється або реєструються по 
інших видах злочинів. Зазвичай, це злочи-
ни у сфері службової діяльності. Такий ви-
сновок підтверджується багаточисельними 
скаргами свідків, потерпілих, підсудних на 
несправедливі судові рішення, процесуаль-
ні порушення на досудовому слідстві та при 
розгляді справ у судах. Зокрема, у 2008 році 
в органи прокуратури України надійшло 
більше 1000 скарг на застосування недозво-
лених методів слідства, понад 13 000 скарг 
на судові вироки та інші рішення у кримі-
нальних справах, майже 11 000 – по цивіль-
них справах. У 2010 році до органів проку-
ратури надійшло 5 979 скарг, які стосували-
ся вчинення злочинів проти правосуддя. В 
органи внутрішніх справ – ще 2 774. Із них, 
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прийнято рішення про порушення кримі-
нальної справи за 1416 заявах, з них органа-
ми внутрішніх справ – 353 [15, с. 176]. Вка-
зані роки виділились найбільш наочними та 
яскравими статистичними даними, які під-
тверджують недієвість кримінального зако-
ну. Більше того, що стосується особливостей 
кваліфікації та розслідування незаконного 
втручання в роботу автоматизованої систе-
ми документообігу суду, варто звернути ува-
гу, що органи досудового розслідування не 
завжди об’єктивно та правильно підходять 
до встановлення всіх елементів складу кри-
мінального правопорушення, через що осо-
ба або звільняється від кримінальної відпо-
відальності, або несе останню за інше, схоже 
суспільно небезпечне діяння. Ще одна про-
блема полягає у відносній новизні такого 
роду кримінального правопорушення, що 
ускладнює його розслідування. Криміналь-
не правопорушення, передбачене ст. 376-1 
КК України, є достатньо розповсюдженим 
та протягом останніх років залишається ак-
туальним, про що свідчать статистичні дані, 
викладені на сайті Генеральної прокурату-
ри України. Так, у 2013 році було вчинено 
1 кримінальне правопорушення, передба-
чене ст. 376-1 КК України, у 2014 – 8, у 2015 
– 18, у 2016 – 37, у 2017 – 60, у 2018 – 83, у 
2019 – 34, у 2020 – 30, станом на березень 
2021 року досліджуване нами протиправне 
діяння було вчинено 14 разів [12]. Взагалі, 
на нашу думку, першопричина латентності 
таких протиправних діянь криється у не-
ефективній роботі правоохоронних органів.
Про це також свідчать і результати дослі-

дження злочинів та інших правопорушень, 
учинених працівниками органів внутріш-
ніх справ у 1992-2009 роках, проведеного-
О. Мартиненком [16]. Відповідно до отри-
маних ним висновків, працівники міліції, як 
правило, засуджувались за умисні вбивства, 
тілесні ушкодження, зловживання владою, 
перевищення влади, а не за злочини проти 
правосуддя. Більше того, за незаконні мето-
ди ведення слідства, незаконне застосуван-
ня спеціальних засобів, незаконні дії стосов-
но затриманих, незаконне адміністративне 
затримання, незаконне притягнення до 
кримінальної відповідальності, незаконний 
арешт вони притягувались до дисциплінар-

ної відповідальності. Таким чином, високий 
рівень безкарності за злочини проти право-
суддя є безпосереднім чинником, який обу-
мовлює і високий рівень латентності таких 
злочинів. Слід також зазначити, що окремі 
злочини цієї категорії вчиняються на під-
ґрунті усталених корупційних осередків, так 
званої кругової поруки, що склалася у систе-
мі правоохоронних органів. Цей фактор, з 
тих що впливають на латентність злочинів 
проти правосуддя, є визначальним. Потен-
ційними фігурантами злочинних проявів 
проти правосуддя, передбачених статтями 
371–375 КК України, є працівники право-
охоронних органів і судів, які з огляду на 
своє службове становище спроможні безпе-
решкодно приховувати окремі факти, події, 
обставини вчинюваних злочинів. Наслідком 
цього є високий рівень латентності таких 
злочинів, оскільки саме правова обізнаність 
злочинців у мундирах має вирішальне зна-
чення на стадії первинної дослідчої пере-
вірки та порушення кримінальних справ. 
Визначені фактори у сукупності з недоско-
налою системою реєстрації, обліку та статис-
тичної звітності породжують певну недосто-
вірність та необ’єктивність у відображенні 
фактичного стану злочинності у цій сфері 
[15, с. 175]. Ми абсолютно погоджуємось із 
вказаною думкою. При цьому доповнимо, 
що незаконне втручання в роботу автомати-
зованої системи документообігу суду дещо 
відрізняється за способом та суб’єктами від 
інших кримінальних правопорушень проти 
правосуддя.
Незважаючи на незначну питому вагу 

злочинів проти правосуддя в загальній 
масі зареєстрованих злочинів, їх суспільна 
небезпека від цього не зменшується. По-
перше, злочини цієї категорії суттєво під-
ривають авторитет держави в цілому, її пра-
воохоронних органів і судів, що породжує 
невпевненість суспільства у спроможності 
державних інституцій ефективно протисто-
яти злочинності. По-друге, будь-яке засто-
сування неправових методів у правоохорон-
ній діяльності та діяльності судів з протидії 
злочинності породжує в суспільстві право-
вий нігілізм, фактичне несприйняття прин-
ципу законності, як основного регулятора 
правоохоронної діяльності, а в поєднанні з 
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принципами верховенства права, то й здій-
снення правосуддя. Як наслідок, суспільство 
втрачає інтерес до участі в підтриманні за-
конності. У правосвідомості людей зароджу-
ються підвалини несприйняття діяльності 
органів правопорядку, а нерідко і їх осуду 
взагалі. По-третє, злочинам проти право-
суддя, як ніяким іншим, характерна висока 
латентність. Обумовлюється вона високим 
рівнем корпоративності, притаманної для 
правоохоронної системи і судової діяльнос-
ті, намірами (іноді взагалі не прикритими) 
керівників силових відомств, насамперед, 
МВС, СБУ, податкової міліції, держмитни-
ці, а нерідко і суддів, з метою недопущення 
суспільного розголосу наявних фактів поста-
новлення неправосудних рішень, тиску на 
свідків, фальсифікації доказів, не процесу-
альних способів здобування (вибивання) по-
казань тощо. І навіть коли цього уникнути 
не вдається і справи доходять до судового 
розгляду, у таких випадках призначаються 
незначні покарання. Не можна не врахову-
вати високий рівень корумпованості право-
охоронної системи, використання службо-
вих повноважень у корисливих цілях. Усе 
це серйозно впливає на ефективність засто-
сування кримінального закону [15, с. 176]. 
Дійсно, на сьогодні законодавець оминає 
увагою те, що, посягаючи на правосуддя, 
кримінальний правопорушник посягає, в 
першу чергу, на державу. Створення іміджу 
судової влади – складний та тривалий про-
цес, котрий формує обличчя країни та її за-
конодавця. 
Отже, сучасна Україна ще не може гово-

рити про завершення процесу приведення 
законодавства до вимог міжнародної та єв-
ропейської правової спільноти. Нестабільна 
кримінологічна ситуація, регулярна поява 
нових форм суспільно небезпечних діянь 
(прикладом яких є незаконне втручання в 
роботу автоматизованої системи докумен-
тообігу суду) вимагає від нормотворців ди-
намізму, гнучкості та «здорового» азарту. 
Кримінальні правопорушення проти пра-
восуддя, а особливо діяння, передбачене ст. 
376-1 КК України, виходячи з аналітичних 
та статистичних даних, залишаються акту-
альними та потребують перегляду в частині 
заходів та засобів кримінально-правового 

впливу. На нашу думку, стабільно середній 
показник розповсюдженості кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 376-
1 КК України, пов’язаний із наступними 
факторами: 1) латентність, обумовлена (у 
більшості випадків) наявністю спеціальних 
знань, навичок та вмінь суб’єкта; лабільніс-
тю правоохоронних органів та незначною 
часткою випадків навмисного приховуван-
ня такого роду фактів працівниками судів; 
2) відносною новизною складу криміналь-
ного правопорушення та відсутністю адек-
ватного способу реагування на нього; 3) 
складністю у встановленні всіх елементів 
складу кримінального правопорушення, що 
має наслідком неправильну кваліфікацію;-
4) відсутністю налагодженої процедури до-
судового розслідування такого роду суспіль-
но небезпечних діянь; 5) недослідженим 
та недоопрацьованим феноменом впливу 
жертви на склад кримінального правопору-
шення. 
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MAIN INDICATORS OF CRIMINALLY 
ILLEGAL ACTIVITY IN THE FIELD OF 

ILLEGAL INTERFERENCE IN THE WORK 
OF THE AUTOMATED COURT DOCU-

MENT SYSTEM
In the article the author considers the main 

indicators of criminally illegal activity in the 
fi eld of justice. Particular attention is paid to 
the criminal offense, which consists in illegal 
interference in the work of the automated doc-
ument management system of the court. The 

author points out that the block of criminal of-
fenses against justice is relatively new and was 
formed by the legislator in connection with the 
need to protect the trial from intentional harm 
in order to hide certain data. The criminaliza-
tion of these socially dangerous acts is due to 
the need to protect citizens and the state from 
the phenomenon that will provoke lawlessness, 
arbitrariness and will be a catalyst for increas-
ing the level of criminal activity. Thus, criminal 
offenses against justice are the only type of il-
legal acts that not only worsen the criminologi-
cal picture by their existence, but also contrib-
ute to other socially dangerous acts, disrupting 
the normal functioning of the judicial system. 
It turns out that establishing an adequate pic-
ture of criminally illegal activity against justice 
is signifi cantly complicated by its latency. This is 
nonsense - the existence of hidden cases of of-
fenses in the fi eld of justice. However, exposing 
such cases can cause chaos and destabilization 
of the judiciary, public despair, and so on. At 
the same time, it is obvious that it is easier for 
the bodies responsible for the administration 
of justice to hide cases of illegal activity, falsify 
data, etc. That is why the state now needs to 
review the sanctions of articles that provide for 
liability for encroachment on the judiciary and 
justice. It is concluded that modern Ukraine 
cannot yet talk about completing the process of 
bringing legislation to the requirements of the 
international and European legal community. 
The unstable criminological situation, the reg-
ular emergence of new forms of socially dan-
gerous acts (an example of which is the illegal 
interference in the work of the automated court 
document management system) requires dyna-
mism, fl exibility and “healthy” passion from 
lawmakers. Criminal offenses against justice, 
and especially the act provided by Art. 376-1 of 
the Criminal Code of Ukraine, based on ana-
lytical and statistical data remain relevant and 
need to be revised in terms of measures and 
means of criminal law. 

Key words: automated court document man-
agement system, criminal offense, justice, illegal in-
tervention, criminal legislation, pre-trial investiga-
tion, latency, criminological situation.
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В статье раскрыто содержание и сущ-
ность понятия «экономического насилия 
в семье» как общественно опасного деяния 
экономического характера, направленного 
вопреки воле лица(ц), против которой (ых) 
оно применяется. Определены признаки, по 
которым, по мнению автора, можно от-
личать такой вид насилия от других (фи-
зического, психологического, сексуального). 
Выделены основные формы экономического 
насилия в семье. Раскрыты особенности эко-
номического насилия над детьми.

 ÁÎÒÍÀÐÅÍÊÎ ²ðèíà Àíàòîë³¿âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, ñòàðøèé 
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сильство в родині продовжує мати місце неза-
лежно від соціального статусу, професійного 
та освітнього рівня, релігійних переконань, 
сексуальних уподобань, етнічного чи куль-
турного походження. Більше того, таке на-
сильство ніяк не можна пояснити економіч-
но-нестабільною ситуацією, оскільки воно на-
явне й у малорозвинених (Демократична Рес-
публіка Конго, Ель-Сальвадор, Кенія, Лесото, 
Республіка Філіппіни, Південний Судан), і в 
економічно розвинутих країнах (Німеччина, 
Великобританія, Франція, Японія).
Такий вид насильства застосовується як 

засіб задоволення власних егоїстичних по-
треб і завжди пов’язаний з обмеженням сво-
боди жертви: особу змушують до певної по-
ведінки або до прийняття умов, руйнуючи 
її біологічне або психічне життя, або погро-
жуючи його зруйнувати. Насильство в сім’ї, 
за ЮНЕСКО, існує у будь-якому суспільстві, 
будь-якій культурі, воно передається з поко-
ління в покоління, перетворюючи вихованих 
у насильстві дітей у жорстоких дорослих [13, 
с. 58]. Тому надання реальної допомоги бага-
то в чому залежить від усвідомлення самими 
потерпілими факту, що насильство в родині є 
порушенням законних прав та свобод і є зло-
чинним діянням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідженням питань насильства в сім’ї 

та заходів щодо його запобігання займали-
ся Ю.М. Антонян, Л.В. Багрій-Шахматов,-
О.М. Бандурка, М.І. Бажанов, І.Г. Богати-
рьов, О.В. Бойко, В.В. Василевич, В.В. Ві-

Сім’я – основний осередок будь-якого 
суспільства і будь-якої цивілізації.

Рабіндранат Тагор
 Постановка проблеми

Проблема насильства в сім’ї вже досить 
тривалий час знаходиться у центрі всеза-
гального обговорення та, відповідно, є мар-
гінальною. Тема, яка до недавнього часу, 
була в Україні завуальованою, нині активно 
звучить в засобах масової інформації, Інтер-
неті, обговорюється під час різноманітних ак-
цій громадських організацій. Однак, на жаль, 
публічне обговорення цієї проблеми засвід-
чує лише факти, що на сьогодні суспільство 
не в змозі гарантувати безпеку та захист усім 
членам сім’ї. Чинне законодавство про попе-
редження насильства в сім’ї, через відсутність 
системного підходу, не в повному обсязі здат-
не захистити постраждалих осіб від усіх форм 
домашнього насильства й насильства за озна-
кою статі, а також забезпечити притягнення 
кривдника до справедливого покарання. На-
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твіцька, А.А. Вознюк, О.М. Джужа, А.П. За-
калюк, В.С. Зеленецький, О.Г. Кальман,-
О.Г. Колб, Д.В. Коломоєць, І.І. Карпець, 
О.М. Костенко, Н.Ф. Кузнецова, І.І. Лано-
венко, О.М. Литвак, В.Г. Лихолоб, О.В. Мак-
сименко, В.О. Меркулова, Г.Ю. Мустафаєв, 
О.В. Полковенко, Т.В. Полковенко, В.О. Ту-
ляков, П.Л. Фріс, Т.В. Циганчук, В.І. Шакун 
та інші провідні науковці. Разом з тим, не-
зважаючи на значні наукові здобутки у цьому 
напрямі, багато важливих питань ще залиша-
ються недостатньо дослідженими. Зокрема, 
 домашнє насильство зазвичай асоціюється 
лише із застосуванням фізичної сили. Однак 
зміст такого поняття значно ширший і охо-
плює об’ємний спектр протиправних дій, які 
можуть вчинятися як шляхом дії, так і без-
діяльності. Тому у цій статті ми спробуємо 
детально розкрити такий вид насильства, як 
економічне або фінансове.

Формулювання цілей
Метою статті є юридичний аналіз поняття 

та сутності поняття «економічного насильства 
в сім’ї», визначення та дослідження його осо-
бливостей та ознак.

Виклад основного матеріалу
Передусім, відмітимо, що в Україні еко-

номічне насильство довго не розглядалось як 
насильство взагалі, а тому не обговорювалося 
і не досліджувалося (ні з позицій оцінки на-
слідків, ні з позицій запобігання і протидії). 
Навіть й наразі при обговоренні проблеми 
звучить: «Це їхня особиста справа». Ситуа-
цію ускладнює ще й те, що значна частина 
молоді, за даними дослідження [14, с. 14], не 
вважає умисне позбавлення особи житла, їжі, 
одягу, іншого майна чи грошей насиллям уза-
галі, а отже, існують передумови для дальшо-
го поширення економічного насилля і дис-
кримінації. Однак, саме проблема грошей ви-
кликає 42 % непорозумінь між партнерами. 
Кожна 10-та молода сім’я є патріархальною, 
коли грошима розпоряджається чоловік [15, 
с. 30]. Вважається, що ставлення до засобів 
існування сім’ї, зокрема грошей, є суттєвим 
чинником, що визначає «пануючі» (доміную-
чі) ролі в сім’ї. Згідно з наведеними В.М. Яку-
бовим даними, 43 % молодих жінок вважають 
себе фінансово залежними від чоловіків, 26 % 

– частково залежними і лише 17 % – незалеж-
ними. Чоловіки оцінюють фінансову залеж-
ність жінок від них дещо менше, повністю 
залежними вважають – 37 %, частково залеж-
ними – 32 %, незалежними – 18 %. Бюджет 
розподіляється переважно спільно (у 2/3 опи-
таних сімей) [15, с. 31].

E Законі України від 7 грудня 2017 р.-
№ 2229-VIII «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству», домашнє насиль-
ство визначено як діяння (дії або бездіяль-
ність) фізичного, сексуального, психологіч-
ного або економічного насильства, що вчи-
няються в сім’ї чи в межах місця проживання 
або між родичами, або між колишнім чи тепе-
рішнім подружжям, або між іншими особами, 
які спільно проживають (проживали) однією 
сім’єю, але не перебувають (не перебували) у 
родинних відносинах чи у шлюбі між собою, 
незалежно від того, чи проживає (прожива-
ла) особа, яка вчинила домашнє насильство, 
у тому самому місці, що й постраждала особа, 
а також погрози вчинення таких діянь [4]. З 
такого визначення слідує, що закон чітко роз-
різняє чотири форми такого насильства – фі-
зичне, психологічне, сексуальне та економіч-
не. Кожна з зазначених форм має свої прояви 
та специфічні особливості, є небезпечною за 
своїм характером, а тому потребує глибокого 
аналізу та, за можливості, визначення меж. 
Крім того, всі передбачені законом форми 
часто можуть поєднуватись та переплітатись, 
а тому іноді досить важко провести між ними 
чітку межу. 
У Законі України від 7 грудня 2017 р.-

№ 2229-VIII «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству» економічне насиль-
ство визначено як форма домашнього насиль-
ства, що включає умисне позбавлення житла, 
їжі, одягу, іншого майна, коштів чи докумен-
тів або можливості користуватися ними, зали-
шення без догляду чи піклування, перешко-
джання в отриманні необхідних послуг з лі-
кування чи реабілітації, заборону працювати, 
примушування до праці, заборону навчатися 
та інші правопорушення економічного ха-
рактеру [4]. На нашу думку, таке визначення 
економічного насильства не відображає істот-
ні властивості або ознаки цього явища, відпо-
відно, не розкривається його сутність, а лише 
обмежується перерахуванням випадків, які 
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можуть підпадати саме під такий вид насиль-
ства. 
Правозахисні організації, що ведуть ак-

тивну протидію насильству щодо жінок, уза-
гальнили таке поняття економічного насиль-
ства – це залишення без ресурсів, заборона 
працювати, контроль за витратами, фінансо-
вий контроль та залежність, що здійснюєть-
ся через видачу грошей лише на прохання 
і лише на прожиття, обмеження, відмова у 
грошах, надання недостатньої кількості засо-
бів для життя, обов’язкові процедури звітів 
про витрачені кошти, приховування дохо-
дів, несправедливий поділ майна, вилучення 
майна [8, с. 124]. 
Погоджуємося з твердженням К.І. Ілікчі-

євої, що законодавче визначення зазначено-
го поняття є дещо вужчим, ніж тлумачення 
громадських організацій, проте характерис-
тика цього явища лише через його прояви не 
завжди є виправданою, оскільки не конкре-
тизовано межі поняття [6, с. 341]. Тому ви-
значення економічного насильства повинно 
бути точним та містити такі особливості, які 
могли б відрізнити його від інших видів на-
сильства в сім’ї. 
Економічне насильство над іншими чле-

нами сім’ї передусім вчиняють особи, які 
концентрують у своїх руках доходи сім’ї: 
свою заробітну плату, заробітну плату іншо-
го члена сім’ї, пенсії батьків, стипендії дітей 
та інші види доходів. Крім того, до такого 
виду насильства найчастіше схильні парт-
нери, які є єдиними або основними «году-
вальниками» в сім’ї, а тому вони вважають, 
що мають право або «привілей» на розподіл 
сімейного бюджету, визначення пріоритет-
них витрат, фінансові покарання або заохо-
чення, економічне обмеження способу про-
живання тощо. У результаті члени сім’ї, що 
потрапили у фінансову залежність від парт-
нера, відчувають себе невпевненими, при-
ниженими, пригніченими, і, досить часто, 
ошуканими. 
Зазвичай, від економічного насильства 

найбільше страждають жінки, діти та люди 
похилого віку. Одним із найбільш пошире-
них проявів економічного насильства в Укра-
їні є вигнання з будинку (квартири), що в пе-
реважній більшості випадків застосовується 
до жінок та дітей.

Ознаками економічного насильства, за-
значають О.О. Дудоров та М.І. Хавронюк, 
можуть бути також відбирання в потерпілої 
особи всіх грошей, які з’являються в неї (за-
роблених, подарованих, взятих у борг тощо), 
примушування її до звітування про витра-
ту грошей, позбавлення будь-яких ресурсів, 
необхідних потерпілій особі для належного 
фізичного, психологічного, інтелектуального 
добробуту, безробіття самого агресора, поєд-
нане з примушуванням потерпілої особи до 
праці чи до надмірної праці тощо [2, с. 74].
Економічне насильство в сім’ї, стверджу-

ють О.В. Мірошниченко та Т.В. Міхайліна, 
виражається у своєрідному економічному 
тиску на партнера. До нього можна віднести 
й інші види позбавлення або обмеження тру-
дових і майнових прав. Наприклад, заборона 
здійснювати оплачувану діяльність члену сім’ї 
при наявності його бажання та працездатнос-
ті; позбавлення або обмеження члена сім’ї у 
можливості користуватися і розпоряджатися 
грошима, які він отримав у результаті здій-
снення діяльності або які є спільною власніс-
тю сім’ї тощо [9]. Також таке насильство може 
виявлятись у створенні ситуації, за якої один 
член сім’ї змушений систематично просити 
гроші, коли вони в сім’ї є, на утримання сім’ї 
або на власні потреби, у втягненні неповно-
літніх у заняття жебрацтвом, пошкодженні 
чи знищенні майна іншого члена сім’ї або 
спільного майна, примушуванні чи втягненні 
в заняття проституцією [9].
Непоодинокими є випадки, коли член 

сім’ї, який працює (зазвичай чоловік), забо-
роняє працювати чи навчатися під приводом 
того, що він може самостійно забезпечити 
сім’ю, а насправді для того, щоб встановити 
жорсткий контроль за витратами інших чле-
нів сім’ї, які не працюють. Такі «годувальни-
ки» вважають, що вони мають право фінансо-
во обмежувати, карати і заохочувати інших 
членів родини. Проте може бути і інша ситу-
ація, коли жінка повністю контролює сімей-
ний бюджет, тим самим повністю обмежують-
ся особисті витрати чоловіка або економічний 
добробут та потреби дитини.
Економічне насильство, пише В.М. Шахай, 

це коли жінці доводиться: весь час просити 
гроші у чоловіка, навіть на дрібниці, при цьо-
му на її прохання наслідком може бути відмо-
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ва, повинен же чоловік відчути, що ситуація 
під його невсипущим контролем; звітувати 
про свої витрати; у нього завжди є вільні гро-
ші, у той час коли жінка ледь знаходить гроші 
дитині на шоколадку; жінка може часто чути 
закиди в «сидінні на шиї», навіть якщо у неї 
5-місячна дитина; якщо ж жінка вже вийшла 
на роботу, то може почути, що вона ходить 
на роботу «тільки пити чай і базікати» [14,-
с. 303]. Разом з тим, ми не можемо в повній мірі 
погодитися з твердженням О.М. Василенко 
та Н.І. Гнатюк, що головною причиною еко-
номічного насильства в сім’ї є нерівномірний 
розподіл обов’язків по будинку і контроль чо-
ловіка над сімейним бюджетом [5]. На наше 
переконання, зазначені обставини скоріше є 
факторами, які обумовлюють економічне на-
сильство або сигналізують про небезпеку ви-
никнення в подальшому насильницьких дій, 
а реальні причини мають глибинні корені та 
витоки з різноманітних соціальних, еконо-
мічних і культурних явищ. Крім того, таку 
форму насильства досить складно виявити та 
довести через прихований характер, оскіль-
ки навіть сама жертва може не усвідомлюва-
ти, що щодо неї здійснюється економічне на-
сильство. Однак, це не є предметом нашого 
дослідження, тому ми не будемо зупинятися 
на аналізі причин економічного насильства. 
Така форма насильства є особливо сус-

пільно небезпечною, оскільки створює пере-
думови для безкарності вчинення інших ви-
дів насильства щодо «залежного» члена сім’ї 
від іншого. Крім того, це одна з найбільш 
витончених форм придушення особистості. 
Жертва свідомо або несвідомо відчуває себе 
приниженою та уразливою, втрачає відчуття 
комфорту та безпеки, стає нерішучою та без-
порадною, постійно перебуває у стані триво-
ги та емоційної напруги.
У науковій літературі до економічного 

насильства відносять: а) прийняття грошо-
вих і фінансових рішень без відома або згоди 
жертви; б) витрачання кривдником грошей 
винятково на себе, відмова в наданні грошей 
на оплату рахунків, їжу, речі для дітей тощо;-
в) пряма заборона, щоб жертва працювала 
або продовжувала навчання, та дії, спрямова-
ні на те, щоб вона не змогла працювати або 
вчитися; г) втручання в оплачувану роботу 
жертви; д) образлива поведінка, постійні три-

валі дзвінки їй на роботу, несподівані візити 
на її робоче місце, аж до переслідування;-
е) відмова надати жертві доступ до власних 
фінансових коштів – аж до того, що без крив-
дника у неї не буде їжі, одягу і даху над го-
ловою; є) крадіжки грошей або матеріальних 
цінностей у партнера, надмірні витрати на 
його або її кредитній карті, блокування до-
ступу до фінансів чи матеріальних цінностей; 
ж) вимога детальних звітувань, як і на що 
витрачаються гроші; з) видача жертві неви-
правдано маленьких сум на утримання, які 
ніяк не можуть перекрити навіть мінімальні 
фінансові витрати на себе та родину в ціло-
му; и) експлуатація фінансових ресурсів або 
власності партнера заради власної вигоди;-
і) підробка документів, щоб отримати доступ 
до банківського рахунку жертви або офор-
мити кредит на її ім’я без її згоди; й) примус 
жертви до підписання паперів, які обмежать 
її доступ до фінансів або ресурсів, або оформ-
лення кредитів на її ім’я; к) саботаж кредит-
них виплат жертвою, щоб зіпсувати її кредит-
ну історію; л) умисне створення таких ситуа-
цій, у яких жертва буде змушена просити гро-
ші; м) примус партнера виписувати чеки на 
ім’я кривдника; н) відмова від медичної стра-
ховки або блокування кредитних карт парт-
нера без його або її відома; о) свідоме псуван-
ня або відмова в товарах першої необхідності, 
включаючи їжу, одяг, ліки та засоби особистої 
гігієни; п) примушування члена сім’ї, у тому 
числі неповнолітнього, виконувати тяжку, 
непосильну роботу; р) пошкодження, псуван-
ня особистого майна; с) примушування до же-
брацтва [8].
Отже, економічне насильство може пору-

шувати такі права і свободи особи, як право 
на недоторканість житла, право на достатній 
життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, право 
на підприємницьку діяльність, яка не заборо-
нена законом, право на працю, право приват-
ної власності, на вільний розвиток особистос-
ті тощо.
На законодавчому рівні економічне на-

сильство трактується як злочин, що може 
мати такі форми: 1) ухилення від сплати 
платежів, які один член сім’ї зобов’язаний 
сплачувати на користь іншого; 2) протидія 
законній господарській діяльності одного 
члена сім’ї з боку іншого або, навпаки, при-
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мушування члена сім’ї займатися певними 
видами діяльності; 3) злочинні діяння одного 
члена сім’ї проти власності іншого члена сім’ї; 
4) злочинні діяння одного члена сім’ї стосов-
но майна, що належить йому та іншому члену 
сім’ї на праві сумісної (спільної) власності;-
5) порушення недоторканності житла; 6) зло-
вживання опікунськими правами [10].
Особливо небезпечним є економічне на-

сильство щодо дитини, наслідком якого може 
стати фізична або емоційна шкода різного 
ступеня, що, у свою чергу, може призвести до 
серйозної травми чи навіть до смерті. У тако-
му випадку економічне насильство яскраво 
проявляється через таку категорію як нехту-
вання – хронічну нездатність батьків або осіб, 
що здійснюють догляд, забезпечити основні 
потреби дитини у відповідній її віку турботі, 
в їжі, одязі, житлі, медичному догляді, освіті, 
захисті та інше [9]. Це ставлення є результа-
том безвідповідальності дорослих. Воно варі-
юється від випадків, коли батьки залишають 
дитину одну вдома без догляду, допоки вони 
зайняті, до тих випадків, коли дитина зали-
шається без догляду, а батьки від’їжджають 
на вихідні або свята. Найгіршим варіантом є 
ситуація, коли особа, що відповідальна за ди-
тину, не робить того, що потрібно для забез-
печення її здоров’я, безпеки та фізичного роз-
витку. Наприклад, коли дитина голодує чи 
утримується в холодному приміщенні, коли в 
неї немає одягу, можливості навчатися тощо. 
Особлива небезпека економічного насиль-
ства полягає у тому, що дитина, в силу свого 
віку, а відтак особливостей свого розумового 
та фізичного розвитку, не здатна належним 
чином, а часто і зовсім усвідомити, що над 
нею відбувається економічне насильство.

Нехтування потребами дітей, пише-
Р.В. Рень,– це відсутність належного забезпе-
чення потреб дитини у їжі, одязі, житлі, вихо-
ванні, освіті, медичній допомозі з боку батьків 
або осіб, які їх замінюють, що зумовлене як 
об’єктивними причинами (бідність, психічні 
хвороби, недосвідченість), так і за їх відсут-
ності [16].
Вважається, що нехтування потребами 

дітей є найбільш розповсюдженим видом 
жорстокого поводження з дітьми у світі, і най-
першою категорією групи ризику є діти, на-
роджені малолітніми матерями. Згідно зі ста-

тистичними даними, нехтування потребами 
дитини найбільш розповсюджене у молодшій 
віковій групі – 23% відзначених випадки сто-
сувалися дітей у віці від народження до двох 
років. Неналежний догляд, нехтування по-
требами дітей найчастіше проявляють жінки 
(61%), ніж чоловіки (39%) [17, с.85].
Нехтування потребами дітей може сто-

суватися таких сфер: а) фізичної (відсутність 
необхідної їжі, житла, одягу, належного до-
гляду); б) медичної (відсутність медичного 
догляду); в) освітньої (відсутність навчання, 
турботи про задоволення потреби в освіті); 
г) емоційної (брак уваги до емоційних потреб 
дитини, відсутність психологічної підтримки, 
дозвіл вживати алкоголь, наркотики або бути 
у складі угрупувань з делінквентною поведін-
кою) [18].
Економічне насильство над дитиною в 

сім’ї – умисне позбавлення дитини житла, їжі, 
одягу та іншого майна чи коштів, що може 
призвести до її смерті, викликати порушення 
її фізичного й психічного здоров’я [1, с. 48]. 
Характерним проявом зловживання потре-
бами дітей є відсутність належної батьківської 
турботи, свідома неспроможність чи нездат-
ність забезпечити основні потреби та базо-
вий догляд, які необхідні для повноцінного 
фізичного, емоційного та інтелектуального 
розвитку.
Економічним насильством щодо дитини є 

дії як одного, так обох батьків, що полягають 
у: а) незадоволенні основних потреб дитини; 
б) відмови або зволіканні у виплаті аліментів; 
в) повній відмові дитині в грошах; г) конт-
ролюванні дитини за допомогою грошей; 
е) відмови дитині у підтримці; є) використан-
ні дитини як засобу торгу при розлученні;-
ж) нав’язуванні дитині економічно обмеже-
ного способу проживання без достатньої для 
цього потреби; з) примушування дитини 
важко працювати або жебракувати [11]. До 
економічного насильства над дитиною нале-
жить і тимчасове або повне залишення її без 
догляду чи піклування, перешкоджання в 
отриманні необхідних послуг з лікування чи 
реабілітації, відпочинку тощо.
Типовими різновидами економічного на-

сильства щодо дітей, зазначають В.Л. Андрє-
єнкова, В.В. Байдик, Т.В. Войцях, О.А. Ка-
лашник, є: а) трудова експлуатація дитини, 
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яка перешкоджає або унеможливлює здобут-
тя нею освіти та ставить під загрозу її життя, 
здоров’я, нормальний фізичний та психічний 
розвиток; б) примушення дитини до проти-
правних дій в економічній сфері (крадіжок, 
жебрацтва тощо); в) позбавлення (погроза 
позбавлення) житла й грошового утримання, 
на яке дитина має законне право (житлової 
площі батьків, аліментів, пенсії, стипендії 
тощо); г) відібрання документів, без яких ди-
тина не може продовжувати освіту або вла-
штуватися на бажану для неї роботу; д) існу-
вання за рахунок дитини (присвоєння пенсії 
дитини-інваліда, примушення до збору пля-
шок або пошуку харчів чи одягу на смітнику 
та ін.); е) позбавлення дитини належних умов 
проживання та харчування [20]. При цьому, 
наголошують науковці, відмова виконувати 
примхи дитини (найновіший телефон, мод-
ний прилад) не є економічним насильством 
[20]. Не можна також відносити до економіч-
ного насильства і процес залучення батьками 
дітей до праці (яка повинна бути посильною 
для дитини) з метою формування в неї нави-
чок трудової діяльності та працелюбності.
Наведемо приклад. «Громадянин А. 

06.07.2009 р. о 18.00 год., знаходячись за 
місцем свого проживання, таємно заволодів 
мобільним телефоном «Samsung SGH-X480» 
вартістю 600 грн., який належав його батьку, 
з яким він разом проживає, чим скоїв еко-
номічне насильство в сім’ї, порушив Закон 
України «Про попередження насильства в 
сім’ї» від 15.11.2001 р. №2789-ІІІ і скоїв пра-
вопорушення, передбачене ст.173-2 ч.1 КУ-
пАП, а саме: вчинення насильства в сім’ї, тоб-
то умисне вчинення будь-яких дій фізичного, 
психологічного чи економічного характеру, 
внаслідок чого могла бути завдана шкода фі-
зичному або психічному здоров’ю потерпі-
лого. У судовому засіданні порушник визнав 
свою провину у скоєному адміністративному 
правопорушенні та пояснив, що останні пів-
тора року він сильно зловживає спиртними 
напоями, внаслідок чого у нього з’являються 
борги. Так, 06.07.2009 р. він прийшов додо-
му попросити у батьків грошей, щоб віддати 
борг, але вони йому від мовили. Після того, 
як батько вийшов із квартири, він взяв його 
мобільний телефон «Samsung», з яким поїхав 
до ДК ім. Артема, де зустрів незнайомого 

йому хлопця, якому і продав зазначений те-
лефон за 200 грн. Гроші потратив на спиртні 
напої та продукти харчування ‹…›.
Враховуючи вищевикладене, керуючись 

ст.ст. 283, 284 КУпАП, суд постановив визна-
ти особу винним за ст.173-2 ч.1 КУпАП та під-
дати його штрафу на користь держави відпо-
відно до ст.173-2 ч.1 КУпАП у розмірі трьох 
неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян, що складає 51 (п’ятдесят одна) грн.» [19, 
с. 46].
Категорично не погоджуємось з такою 

кваліфікацією. На нашу думку, у діях гр. А. 
відсутні ознаки складу правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 173-2 КУпАП. Його дії 
слід кваліфікувати за ст. 51 КУпАП «Дрібне 
викрадення чужого майна». Спробуємо пояс-
нити чому. 
Так, з аналізу різноманітних наукових 

підходів до поняття насильства можна зроби-
ти висновок про найбільш істотні його озна-
ки, а саме: 1) насильство здійснюється проти 
або поза волею потерпілого; 2) насильство 
пов`язане з фізичним та/або психічним впли-
вом на потерпілого або його маніпуляцією; 
3) застосування насильства може заподіяти 
шкоду потерпілому; 4) насильство може бути 
як засобом досягнення мети, так і метою. У 
випадку вчинення гр. А. крадіжки мобільно-
го телефону відсутні такі ознаки, як вплив на 
потерпілого. Крім того, відсутня така ознака, 
як систематичність і повторюваність, яка б 
дала нам змогу визначити, що на потерпілого 
дійсно вчинявся тиск або вплив економічного 
характеру зі сторони члена родини. Потребує 
встановлення також і мотив та мета такого 
вчинку – у нашому випадку ціллю гр. А. було 
витрачання коштів на спиртні напої та про-
дукти харчування, і домінує корисливий мо-
тив. Метою ж економічного насильства є за-
вдання фізичної, емоційної або матеріальної 
шкоди потерпілому. Відповідно, у діях гр. А. 
був відсутній прямий умисел на спричинення 
шкоди батькові, а тому ми не можемо вести 
мову про економічне насильство. 
Таким чином, як ми бачимо, проблема 

точного встановлення фактів домашнього 
насильства та їх правильної кваліфікації є до-
сить серйозною і складною, оскільки потре-
бує поглибленого аналізу та урахування бага-
тьох фактів та обставин. 
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Висновки
Отже, економічне насильство в сім’ї є од-

ним із проявів нерівних та складних відно-
син, зневажливого ставлення в родині, що 
побудовані на дискримінації та ігноруванны 
інтересів з боку одного члена сім’ї по відно-
шенню до іншого з метою встановлення вла-
ди та контролю над ним. Це така діяльність, 
спрямована на підпорядкування своєї жерт-
ви за допомогою тиску або маніпуляції та 
використання фінансової ситуації в цілях до-
мінування, у результаті чого втрачається рів-
ноправність партнера, довіра, порушуються 
нормальні стосунки та добробут у сім’ї. 
На підставі вищевикладеного, економічне 

насильство в сім’ї можна визначити як умисні 
діяння одного члена сім’ї по відношенню до 
іншого, пов’язані з нав’язуванням обмежень 
фінансового характеру, встановленням жор-
стких перешкод щодо отримання доходу, 
необхідного харчування та відпочинку, інте-
лектуального розвитку, якщо ці дії здійсню-
ють руйнівний вплив на особу, ставлять її у 
залежність від кривдника, тим самим пору-
шують конституційні права і свободи члена 
сім’ї як людини та громадянина, принижують 
честь та гідність, погіршують достатній жит-
тєвий рівень та можуть викликати порушен-
ня в особи фізичного та психічного здоров’я, 
або призвести до інших тяжких наслідків. 
До основних форм економічного насильства 
можна віднести: а) позбавлення певних благ 
економічного (фінансового) характеру, на які 
потерпілий має передбачене законом право; 
2) знищення або пошкодження власності по-
терпілого; 3) обмеження фінансового харак-
теру; 4) економічна експлуатація, у тому числі 
примушування до вчинення протиправних 
діянь в економічній сфері; 5) недбале пово-
дження, пов’язане з нехтуванням (зневажан-
ням) основними життєвими потребами члена 
сім’ї.
Можна виділити такі ознаки економічно-

го насильства як соціального явища: 1) на-
явність як мінімум двох суб’єктів, які перебу-
вають у тісному родинному зв’язку; 2) умисні 
цілеспрямовані дії або погрози їх вчинити, 
спрямовані на нав’язування обмежень чи 
будь-які обмеження економічного (фінансо-
вого характеру), у тому числі прав особи на 

певні блага; 3) здійснюється проти або поза 
волею особи, на яку воно спрямоване; 4) мета 
вчинення – спричинення шкоди (матеріаль-
ної, фізичної або емоційної). 
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Botnarenko I.A. 
DECONOMIC DOMESTIC VIOLENCE

The article attempts to reveal the meaning 
and essence of the concept of «economic violence 
in the family» as a socially dangerous act of an 
economic nature, directed against the will of the 
person against whom it is used. It is emphasized 
that economic violence violates the constitutional 
rights and freedoms of the individual. The signs 
by which, according to the author, it is possible 
to distinguish this type of violence from others 
(physical, psychological, sexual) are singled out. 
Crimes that contain signs of domestic violence 
have been identifi ed. Features of economic vio-
lence against children are revealed. An example 
of economic violence in the family is given. It is 
concluded that neglecting the needs of children 
is a form of abuse and contempt, which is the 
lack of full provision of the needs of the child, 
which are necessary for its physical, intellectual 
and emotional development. It is argued that 
economic violence in the family is a manifestation 
of unequal and complex relationships, contempt 
for the family, based on discrimination and dis-
regard for the interests of one family member in 
relation to another in order to establish power 
and control over him. 

Key words: domestic violence, economic 
violence, signs of economic violence, violence 
against a child, neglect.

АНОТАЦІЯ 
У статті розкрито зміст та сутність 

поняття «економічного насильства в сім’ї» 
як суспільно небезпечного діяння економіч-
ного характеру, спрямованого усупереч волі 
особи(іб), проти якої(их) воно застосовується. 
Виокремлено ознаки, за якими, на думку авто-
ра, можна відрізняти такий вид насильства 
від інших (фізичного, психологічного, сексуаль-
ного). Визначено основні форми економічного 
насильства в сім’ї. Розкрито особливості еко-
номічного насильства над дітьми.
Ключові слова: домашнє насильство, еко-

номічне насильство, ознаки економічного на-
сильства, насильство над дитиною, нехту-
вання.
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В статье исследованы точки зори ученых 
относительно понятия «оправдательный 
приговор» и усовершенствовано его определе-
ние. Сделаны выводы о том, что вынесение 
оправдательного приговора предусматривает 
полную реабилитацию подсудимого без каких-
либо изъятий, влечет возмещение имуще-
ственного, физического и морального вреда, 
восстановление трудовых, пенсионных, жи-
лищных и иных прав реабилитированного, 
включая восстановление специальных, во-
енных и почетных званий, классных чинов, 
возвращение государственных наград и тому 
подобное.
Ключевые слова: оправдательный при-

говор, основания оправдательного приговора, 
непричастность лица к совершению уголов-
ного правонарушения, реабилитация.

 ÍÀÓÌÎÂÀ Àííà Îëåêñàíäð³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà òà êðèì³íîëîã³¿ ôàêóëüòåòó ¹6 ÕÍÓÂÑ

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-4273-8068
ÓÄÊ 343.1

DOI 10.32782/NP.2021.2.20

сторони кримінально-процесуальної діяль-
ності, а тому виправдувальний вирок є та-
ким же авторитетним актом правосуддя, як 
і обвинувальний вирок. Судова практика 
свідчить про незначну кількість виправду-
вальних вироків в Україні, оскільки щоріч-
но виправдовується менш одного відсотка. 
Водночас незначна кількість осіб (0,4 %) 
зверталася до судових органів України про 
поновлення порушених прав і свобод, від-
шкодування шкоди, завданої незаконним 
і необґрунтованим кримінальним переслі-
дуванням, незаконним засудженням. Вка-
зане свідчить про необхідність системного 
вивчення та нормативного удосконалення 
виправдувального вироку як акту реабілі-
тації.

Аналіз останніх досліджень                           
і публікацій

Проблеми ухвали вироку досить де-
тально досліджувалися у наукових роботах 
Г. Н. Агєєвої, В. Д. Адаменка, Н. А. Ахун-
дова, М. І. Бажанова, В. Д. Бринцева, 
Ю. М. Грошевого, В. Я. Дорохова, В. Р. За-
блоцького, А. З. Кобликова, О. Ф. Куцової, 
А. М. Ларіна, Р. Н. Ласточкіної, Е. А. Мат-
вієнко, З. Р. Мірецького, Т. Р. Морщакової, 
І. Д. Перлова, І. Л. Петрухіна, М. З. Стро-
говича, А. Н. Толочко, Ф. Н. Фаткулліна та 
ін. Окремі автори зверталися і до проблеми 
виправдувального вироку: У. Д. Арсеньєв, 
Ю. М. Грошевой, А. Я. Дубінський, Ю. А. 
Іванов, В. З. Лукашевич, М. Ф. Маліков, 
Я. О. Мотовіловкер, Р. М. Оганесян, П. Ф. 

Постановка проблеми
Відповідно до ст. 3 Конституції Украї-

ни людина, її права і свободи є найвищою 
цінністю. Визнання, дотримання і захист 
прав і свобод людини і громадянина – це 
обов’язок держави. Ця конституційно-пра-
вова норма визначає зміст ст. 2 КПК, згід-
но з якою призначенням кримінального 
судочинства є не тільки захист особи, сус-
пільства та держави від кримінальних пра-
вопорушень, а й захист особи від незакон-
ного та необґрунтованого обвинувачення, 
засудження, обмеження її прав і свобод.-
У процесі досягнення цілей кримінального 
судочинства виправдання і осуд розгляда-
ються як нерозривно пов’язані між собою 
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Пашкевич, В. М. Савицький, Ю. Н. Седлець-
кий, Н. Н. Скворцов та ін. Вказані праці 
мають велике наукове та практичне зна-
чення, однак потребують удосконалення в 
частині визнання виправдувального виро-
ку актом реабілітації.

Мета статті полягає у вивченні та ана-
лізі теоретичних положень, присвячених 
проблемам постановлення виправдуваль-
ного вироку, розкритті його підстав, ви-
значенні його процесуального значення та 
визнанні виправдувального вироку актом, 
який сприяє реабілітації невинуватого. 

Виклад основного матеріалу
У юридичній літературі відсутнє одно-

значне тлумачення ознак виправдувально-
го вироку. Так, В. Т. Маляренко зазначив, 
що «вирок підбиває підсумки всієї про-
цесуальної діяльності органів досудового 
слідства, прокуратури і суду. У вироку суд 
вирішує питання про винуватість або не-
винуватість підсудного, про застосування 
або незастосування до нього покарання. 
Вирок, що набрав законної сили, набуває 
силу закону, тобто стає для цієї справи та-
ким же обов’язковим, як закон» [1, c. 202]. 
Переконливою є позиція Ю. Ю. Чурилова, 
який вважає, що виправдувальний вирок 
– це акт правосуддя, що володіє певними 
внутрішніми (законність, обґрунтованість, 
справедливість) і зовнішніми (винятко-
вість, обов’язковість, незмінність, преюди-
ціальність) властивостями, що мають соці-
ально-політичне, правове, етичне і виховне 
значення, ухвалюється судом першої або 
апеляційної інстанції та полягає у вста-
новленні невинуватості (не встановлення 
винуватості) особи у вчиненні злочину за 
пред’явленим обвинуваченням і підтрима-
ному в ході судового розгляду. 
Постанова виправдувального вироку 

пов’язана зі встановленням підстав виправ-
дання, регламентація яких ґрунтується на 
наступних правилах: 

1) підстави виправдання повинні бути 
сформульовані в законі у вичерпному ви-
гляді; 

2) виправдання має відбуватися лише 
по одній з перелічених у законі підстав; 

3) усі підстави виправдання повинні 
тягти однакові правові наслідки у вигляді 
реабілітації виправданого [2, c. 6]. 
Погоджуємося з точкою зору І. Г. Алей-

нікова, який вважає виправдувальний ви-
рок актом державної влади, який реабілітує 
громадянина. Суд від імені держави прого-
лошує його невинуватість, відновлює його 
честь, добре ім’я, статус повноправності [3, 
c. 73]. Правильно визначає І.Л. Петрухін, 
що виправдувальний вирок – акт «самооб-
меження держави». І слідчий, і прокурор, і 
суд - органи держави, які виражають його 
волю, але при винесенні виправдувального 
вироку вони поставлені у відносини субор-
динації: суд встановлює, що слідство про-
ведено необ’єктивно, упереджено, винного 
не встановлено, підсудний не винен. Пра-
воохоронні органи, хоча і не задоволені 
виправдувальним вироком, змушені йому 
підкоритися [ 4, c. 41].
У кримінально-процесуальній науці 

немає єдиної думки в питанні про те, чи 
є законність, обґрунтованість і справедли-
вість властивостями вироку чи вимогами 
до вироку. Погоджуємося з твердженням-
Н. М. Суханової, що вимоги, які 
пред’являються до вироку, – це умови, пра-
вила, якими суд зобов’язаний керуватися 
при його ухваленні, а властивості – це озна-
ка того, що відбулося, результат виконан-
ня цих вимог. Отже, законність, обґрунто-
ваність, вмотивованість і справедливість є 
вимогами, що пред’являються до вироку 
суду, у тому числі й до виправдувального. 
До властивостей вироку слід віднести: 

– законну силу виправдувального виро-
ку, яка окреслює межі його дії, – тільки за 
даною кримінальною справою і щодо осіб, 
зазначених у вироку;

– загальнообов’язковість виправдуваль-
ного вироку, що включає дві умови: по-
перше, він є обов’язковим для всіх держав-
них органів, громадських об’єднань, орга-
нізацій, підприємств, установ, посадових 
осіб та громадян; по-друге, рішення, що міс-
тяться в ньому, підлягають обов’язковому 
виконанню на всій території держави;

– винятковість виправдувального виро-
ку, що означає неможливість повторного 
притягнення особи до кримінальної відпо-
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відальності за вчинення злочину, за обви-
нуваченням у якому вона була виправдана;

– преюдиціальність виправдувального 
вироку, яка полягає в тому, що встановлені 
обставини не викликають сумнівів у суду і 
визнаються судом, прокурором і не потре-
бують додаткової перевірки;

– презумпцію істинності вироку, яка іс-
нує лише до тих пір, поки він не набрав  за-
конної сили [5, c. 14-16].
На основі викладеного вважаємо, що 

виправдувальний вирок є законним, обґрун-
тованим та справедливим офіційним актом 
правосуддя по визнанню невинуватості під-
судного в інкримінованому кримінальному 
правопорушенні, який усуває процесуальні 
помилки, що були допущені органами до-
судового розслідування, шляхом виправ-
дання та реабілітації невинуватого.
Підстави ухвалення виправдувального 

вироку зазначені в частині 1 ст. 373 КПК 
України, а саме у разі, якщо не доведено, 
що

1) вчинено кримінальне правопору-
шення, у якому обвинувачується особа;

2) кримінальне правопорушення вчи-
нене обвинуваченим; 

3) у діянні обвинуваченого є склад 
кримінального правопорушення.

 Виправдувальний вирок т а к о ж 
ухвалюється при встановленні судом під-
став для закриття кримінального прова-
дження, передбачених пунктами 1 та 2 
частини першої статті 284 КПК України , 
тобто встановлена відсутність події кримі-
нального правопорушення; встановлена 
відсутність у діянні складу кримінального 
правопорушення. 
У юридичній літературі окремі дослід-

ники вважають недосконалим та двознач-
ним формулювання такого поняття, як 
«недоведена вина». Як свідчать матеріали 
практики, мають місце факти, коли в ході 
досудового слідства проти обвинуваче-
ного збирається значна кількість доказів, 
що створюють видимість їх переконливос-
ті. Водночас при ретельному досліджен-
ні цих доказів під час судового слідства 
встановлено,що коли мало місце випадан-
ня із групи доказів тільки одного дока-
зу, то весь ланцюг доказів руйнувався, а з 

ним руйнувалося і звинувачення [6, c. 101]. 
Так, на думку В. В. Соловйова, при недо-
веденості участі обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, по-перше, нереалізованим за-
лишається завдання швидкого і повного 
розкриття злочину; по-друге, знижується 
спеціальна і загальнопревентивна значи-
мість діяльності правоохоронних органів, 
оскільки особа, яка вчинила злочин, зали-
шається безкарною; по-третє, відсувається 
на невизначений час або зовсім стає немож-
ливим усунення негативних наслідків зло-
чину; по-четверте, цей результат негативно 
позначається і на престижі правоохоронної 
діяльності в громадській думці, особливо у 
випадках вчинення тяжких злочинів: адже 
соціальна справедливість торжествує лише 
щодо особи, чия справа припинена [7,-
c. 156–157]. 

 Таким чином, особа лише юридич-
но визнається невинуватою при закритті 
справи у зв’язку з недоведеністю її участі у 
вчиненні злочину, однак імовірність того, 
що вона насправді злочин скоїла, зовсім 
не виключається [8, c. 53]. Відповідно до 
принципу презумпції невинуватості недо-
ведена вина тотожна доведеній невинува-
тості. Між цими двома категоріями немає 
і не може бути розходжень ні з точки зору 
юридичних наслідків, ні щодо моральної 
оцінки. Закриття кримінальної справи за 
недоведеністю участі обвинуваченого у 
вчиненні злочину повністю знімає з нього 
обвинувачення і всяку підозру [10, c. 53].
У чинному кримінально-процесуаль-

ному законодавстві України недоведеність 
у вчиненні злочину є підставою реабіліта-
ції (ч. 1 ст. 373 КПК України). Правовий 
аналіз кримінально-процесуального за-
конодавства окремих держав СНД дозво-
ляє визначити іншу підставу реабілітації, 
а саме – непричетність особи до вчинення 
злочину. Так, у статті 39 КПК Республіки 
Казахстан унормовані підстави реабілітації. 
Це виправдувальний вирок суду, постанова 
органу кримінального переслідування про 
закриття кримінальної справи з підстав, 
передбачених пунктами 1, 2, 5, 7, 8 части-
ни першої статті 37 КПК Республіки Казах-
стан , тобто за відсутністю дії злочину; за 
відсутністю в діянні складу злочину; за від-
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сутністю скарги потерпілого; стосовно осо-
би, відносно якої є вирок суду, що набрав 
законної сили за тим же обвинуваченням, 
або інша не скасована судова постанова, що 
встановила неможливість кримінального 
переслідування; щодо особи, про відмову 
від кримінального переслідування якої за 
тим же обвинуваченням є не скасована по-
станова органу кримінального пересліду-
вання) [11]. Аналогічно у російському кри-
мінальному процесуальному законодавстві 
непричетність підозрюваного або обвину-
ваченого до вчинення злочину є підставою 
для закриття кримінальної справи ( пункт 
1 частини 1 статті 27 КПК РФ ). Правовий 
аналіз кримінально-процесуального зако-
нодавства окремих держав, вивчення ма-
теріалів практики , результати проведених 
нами досліджень переконують у доцільнос-
ті законодавчого унормування зазначеної 
проблеми. Пропонуємо внести деякі зміни 
до ст. 284 КПК України, шляхом унорму-
вання у пункті 3 обставини - як достовірно 
встановлена непричетність особи до вчинення 
злочину.
Процесуальне ж значення виправду-

вального вироку виражається в тому, що 
виправдання підсудного є одним з най-
важливіших способів виправлення проце-
суальних помилок. Винесення виправду-
вального вироку означає визнання судом 
підсудного невинним у скоєнні інкриміно-
ваного йому злочину. Крім цього, постано-
ва виправдувального вироку, який набрав 
законної сили, передбачає повну реабіліта-
цію підсудного без будь-яких вилучень, що 
тягне відшкодування майнової, фізичної та 
моральної шкоди, відновлення трудових, 
пенсійних, житлових та інших прав реабі-
літованого, включаючи відновлення спеці-
альних, військових і почесних звань, клас-
них чинів, повернення державних нагород 
тощо [12, с.55]
Таким чином, цінність виправдуваль-

ного вироку – у його реальній здатності 
захищати і відновлювати порушені права 
людини, яка постраждала від незаконного 
кримінального переслідування. Лише ви-
правдання підсудного, яке тягне за собою 
його повну реабілітацію, усуває всі мораль-
ні поневіряння та перешкоди, пов’язані 

із пред’явленням особі необґрунтованого 
звинувачення, що нерідко супроводжу-
ється взяттям під варту, багатогодинними 
допитами, очними ставками, виїздами на 
місце події, нервовим вимотування і висна-
женням.

Висновки
Аналіз законодавства та теоретичних 

положень, вивчення практики свідчить 
про те, що виправдувальний вирок є закон-
ним, обґрунтованим та справедливим офі-
ційним актом правосуддя по визнанню не-
винуватості підсудного в інкримінованому 
кримінальному правопорушенні, який усу-
ває процесуальні помилки, що були допу-
щені органами досудового розслідування, 
шляхом виправдання та реабілітації не-
винуватого. На основі правового аналізу 
кримінально-процесуального законодав-
ства окремих держав, вивчення матеріалів 
практики , результатів проведених нами 
досліджень вважаємо доцільним унормува-
ти у пункті 3 ст. 284 КПК України ще одну 
підставу ухвалення виправдувального ви-
року – достовірно встановлену непричетність 
особи до вчинення кримінального правопору-
шення.
Винесення виправдувального вироку 

передбачає повну реабілітацію підсудного 
без будь-яких вилучень, що тягне відшко-
дування майнової, фізичної та моральної 
шкоди, відновлення трудових, пенсійних, 
житлових та інших прав реабілітованого, 
включаючи відновлення спеціальних, вій-
ськових і почесних звань, класних чинів, 
повернення державних нагород тощо.
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ВИПРАВДУВАЛЬНИЙ ВИРОК – АКТ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІДСУДНОГО

У статті досліджено точки зори науков-
ців щодо поняття «виправдувальний ви-
рок», удосконалено його визначення як за-
конного, обґрунтованого та справедливого 
офіційного акту правосуддя по визнанню 
невинуватості підсудного в інкриміновано-
му кримінальному правопорушенні, який 
усуває процесуальні помилки, що були до-
пущені органами досудового розслідуван-
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено точки зори науковців 

щодо поняття «виправдувальний вирок» та 
удосконалено його визначення. Зроблено висно-
вки про те, що винесення виправдувального ви-
року передбачає повну реабілітацію підсудного 
без будь-яких вилучень, що тягне відшкодуван-
ня майнової, фізичної та моральної шкоди, 
відновлення трудових, пенсійних, житлових 
та інших прав реабілітованого, включаючи 
відновлення спеціальних, військових і почес-
них звань, класних чинів, повернення держав-
них нагород тощо.
Ключові слова: виправдувальний вирок, 

підстави виправдувального вироку, непричет-
ність особи до вчинення кримінального право-
порушення, реабілітація.

ня, шляхом виправдання та реабілітації 
невинуватого Здійснено аналіз норм кри-
мінального-процесуального кодексу Укра-
їни та зарубіжних країн, які визначають 
підстави постановлення виправдувального 
вироку, та запропоновано  унормувати у 
пункті 3 ст. 284 КПК України ще однієї під-
стави ухвалення виправдувального вироку 
– достовірно встановлену непричетність особи 

до вчинення кримінального правопорушення. 
Виправдувальний вирок є підсумком всієї 
попередньої кримінально-процесуальної 
діяльності. Сутність виправдувального ви-
року відображають такі його ознаки, як 
встановлення винуватості обвинуваченого 
у вчиненні злочину (встановлено алібі або 
факт вчинення кримінального правопору-
шення іншою особою), визнання і посвід-
чення його невинуватості, а також віднов-
лення в колишніх правах та відшкодуванні 
спричиненої шкоди. Зроблено висновки, 
що винесення виправдувального вироку 
передбачає повну реабілітацію підсудного 
без будь-яких вилучень, що тягне відшко-
дування майнової, фізичної та моральної 
шкоди, відновлення трудових, пенсійних, 
житлових та інших прав реабілітованого, 
включаючи відновлення спеціальних, вій-
ськових і почесних звань, класних чинів, 
повернення державних нагород тощо.
Ключові слова: виправдувальний вирок, 

підстави виправдувального вироку, непри-
четність особи до вчинення кримінального 
правопорушення, реабілітація.
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Статья посвящена изучению вопросов 
правового регулирования предоставления 
психиатрических и психотерапевтических 
услуг и исследованию особенностей осущест-
вления частной психотерапевтической 
медицинской практики. В статье проана-
лизировано нормативно-правовое регули-
рование и определены правовые принципы 
предоставления, в частности частных 
психиатрических и психотерапевтических 
медицинских услуг. Автором раскрывается 
юридическая природа определенного вида 
медицинских услуг как психиатрическая и 
психотерапевтическая помощь физическим 
лицам, которую предоставляют государ-
ственные амбулаторные и стационарные 
психиатрические медицинские заведения, 
частные психиатрические медицинские 
заведения и физические лица-предприни-
матели, которые осуществляют медицин-
скую практику на основании лицензии.
Проанализировано, что с целью обеспечения 
надлежащего предоставления медицинской 
помощи физическим лицам как амбулатор-
ными психиатрическими заведениями, так 
и частными врачами, соблюдение гарантий 
медицинской практики, защиты профессио-
нальных прав медиков, обеспечения высоко-
го профессионального уровня врачей-психи-
атров и решения вопросов дисциплинарной 
ответственности врачей в Украине действу-
ет медицинское самоуправление. На данном 
этапе развития частной психиатрической 
и психотерапевтической помощи правовые 
основы исследуемого института уже при-
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Постановка проблеми
Кожна людина має природне 

невід’ємне і непорушне право на охоро-
ну здоров’я. Суспільство і держава від-
повідальні перед сучасним і майбутніми 
поколіннями за рівень здоров’я і збере-
ження генофонду народу України, забез-
печують пріоритетність охорони здоров’я 
в діяльності держави, поліпшення умов 
праці, навчання, побуту і відпочинку на-
селення, розв’язання екологічних про-
блем, вдосконалення медичної допомо-
ги і запровадження здорового способу 
життя. Основи законодавства України 
про охорону здоров’я визначають право-
ві, організаційні, економічні та соціальні 
засади охорони здоров’я в Україні, регу-
люють суспільні відносини у цій сфері з 
метою забезпечення гармонійного розви-
тку фізичних і духовних сил, високої пра-
цездатності та довголітнього активного 

ближены к признанным международным 
стандартам, что обеспечит предоставле-
ние профессиональной психиатрической и 
психотерапевтической медицинской помо-
щи любым физическим лицам.
Ключевые слова: психиатрическая по-

мощь, психотерапевтическая помощь, пси-
хиатрические и психотерапевтические услу-
ги, психиатрическое медицинское заведение, 
медицинская практика, правовое регули-
рование психотерапевтической практики, 
частная психиатрическая и психотерапев-
тическая медицинская помощь.
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життя громадян, усунення факторів, що 
шкідливо впливають на їх здоров’я, по-
передження і зниження захворюваності, 
інвалідності та смертності, поліпшення 
спадковості [1].
В умовах пандемії в Україні назріла 

проблема лікування, надання медичної 
допомоги й утримання в державних або 
комунальних психіатричних закладах 
осіб із хронічними психіатричними роз-
ладами, оскільки медицина перебуває в 
стані реформування, то відсутність фі-
нансового забезпечення державних або 
комунальних психіатричних закладів 
обумовили їх закриття. Тому актуальним 
залишається питання розвитку та удоско-
налення механізму надання психіатрич-
ної та психотерапевтичної медичної до-
помоги у закладах медицини приватної 
форми власності.

Метою публікації є вивчення питань 
правового регулювання надання психі-
атричних і психотерапевтичних послуг 
та дослідження особливостей здійснення 
приватної психотерапевтичної медичної 
практики.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Дослідженню питань надання пси-
хіатричної та психотерапевтичної ме-
дичної допомоги в Україні в тій чи ін-
шій мірі приділяли увагу такі науковці-
правники? фахівці у галузі психології, 
психотерапії та психіатрії, як С.С. Ага-
фонова, Б.М. Алмазов, С.В. Антонов, 
Н.Б. Болотіна, О.А. Бурий, І.О. Буряк, 
Т.В. Волинець, В.Д. Волков, Б.О. Во-
лос, З.С. Гладун, Л.М. Дешко, Т.А. Ка-
раваєва, С.В. Клименко, Н.В. Козлова, 
О.В. Крилова, М.А. Курбанов, Б.Д. Мен-
делевич, О.С. Пояснік, Є.В. Савощикова, 
І.Я. Сенюта, Т.А. Солохіна, В.Ю. Стецен-
ко, М.А. Фролова та інші. У той же час, 
окремі питання правового регулювання 
особливостей надання саме приватної 
психіатричної чи психотерапевтичної 
медичної допомоги свого належного ви-
світлення не отримало.

Виклад основного матеріалу
Конституцією України передбачено, 

що кожен українець має право на охо-
рону здоров’я, медичну допомогу та ме-
дичне страхування, при чому таке право 
гарантується громадянам безоплатно [2]. 
Медична допомога надається населен-

ню професійно підготовленими медични-
ми працівниками, діяльність яких спря-
мована на профілактику, діагностику та 
лікування у зв’язку з хворобами, травма-
ми, отруєннями і патологічними станами, 
а також у зв’язку з вагітністю та пологами. 
Медичне обслуговування здійснюєть-

ся діяльністю закладів охорони здоров’я, 
реабілітаційних закладів, відділень, під-
розділів, а також фізичних осіб - підпри-
ємців, які зареєстровані та одержали від-
повідну ліцензію у встановленому зако-
ном порядку, у сфері охорони здоров’я, 
що не обов’язково обмежується медичною 
допомогою та/або реабілітаційною допо-
могою, але безпосередньо пов’язана з їх 
наданням. Заклади охорони здоров’я, які 
є юридичною особою незалежно від фор-
ми власності та організаційно-правової 
форми або її відокремленим підрозділом, 
забезпечують медичне обслуговування 
населення та/або надання реабілітаційної 
допомоги на основі відповідної ліцензії та 
забезпечення професійної діяльності ме-
дичних (фармацевтичних) працівників і 
фахівців із реабілітації. Однак, умови на-
дання медичної допомоги у державних чи 
комунальних закладах охорони здоров’я 
якісно відрізняються від умов надання 
медичної допомоги у приватних закладах. 
У свою чергу? психіатрична допомога 

– це комплекс спеціальних заходів, спря-
мованих на обстеження стану психічного 
здоров’я осіб, профілактику, діагностику 
психічних розладів, лікування, нагляд, 
догляд, медичну та психологічну реабі-
літацію осіб, які страждають на психічні 
розлади, у тому числі внаслідок вживан-
ня психоактивних речовин. Закладами з 
надання психіатричної допомоги є пси-
хіатричні, наркологічні чи інші спеціалі-
зовані заклади охорони здоров’я, центри, 
відділення, кабінети тощо, інші заклади 
та установи будь-якої форми власності, ді-
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яльність яких пов’язана з наданням пси-
хіатричної допомоги.
Досліджуючи питання приватної пси-

хіатрії та психотерапії як виду підприєм-
ницької діяльності, ми можемо опиратися 
на правові засади здійснення приватної 
медичної практики як особливого виду 
господарської діяльності. Медична прак-
тика – це діяльність, пов’язана з комплек-
сом спеціальних заходів, спрямованих на 
сприяння поліпшенню здоров’я, підви-
щення санітарної культури, запобігання 
захворюванням та інвалідності, на діа-
гностику, допомогу особам з гострими і 
хронічними захворюваннями й реабіліта-
цію хворих та інвалідів, що здійснюється 
особами, які мають спеціальну освіту [1]. 
Серед устaнов, які зaбезпечують 

охорону здоров’я в Укрaїні, існують 
сaнітaрно-профілaктичні, лікувaльно-
профілaктичні, фізкультурно-оздоровчі, 
сaнaторно-курортні, aптечні, нaуково-
медичні тa інші устaнови охорони здоров’я 
[3, с. 21]. Такі заклади створюють підпри-
ємства, установи та організації з різними 
формами власності, а також фізичні особи 
при наявності необхідної матеріально-
технічної бази і кваліфікованих фахівців. 
Заклад охорони здоров’я здійснює свою 
діяльність на підставі статуту, що затвер-
джується власником або уповноваженим 
ним органом [1].
Діяльність привaтних медичних 

зaклaдів здійснюється через утворе-
ні привaтні (недержaвні) клініки – 
лікувaльні зaклaди, які відрізняються 
від лікувaльних зaклaдів держaвної тa 
комунaльної форми влaсності тільки 
тим, що медичнa допомогa в привaтних 
клінікaх нaдaється нa плaтній основі [4,-
с. 48].
У нaш чaс в Укрaїні існує знaчнa 

кількість привaтних зaклaдів медич-
ного обслуговування. До тaких відно-
сяться стомaтологічні клініки, медичні 
зaклaди пластичної хірургії, гінекологічні 
устaнови, хірургічні та онкологічні медич-
ні заклади, психіaтричні клініки тощо. 
Згідно з Переліком зaклaдів охоро-

ни здоров’я, зaтвердженого Нaкaзом 
Міністерствa охорони здоров’я Укрaїни, 

зaклaди з нaдaння психіaтричної до-
помоги відносяться до лікувaльно-
профілaктичних [5]. Проте незaлежно 
від форми влaсності, вони виконують ті ж 
сaмі функції, що й держaвні, комунaльні 
тa відомчі медичні зaклaди. Тож привaтні 
лікaрні психіaтричного тa психотерапев-
тичного спрямувaння переважно тaк сaмо 
нaдaють медичні послуги відповідного 
признaчення громaдянaм, які отримують 
стaтус пaцієнтa.
До їх компетенції входить: - лікувaння 

нaркомaнії, aлкоголізму, ігрових 
зaлежностей; - кодувaння; - лікувaння 
психічних розлaдів; - консультaції; - 
реaбілітaція; - діагностика; - профілакти-
ка психічних захворювань тощо.
Щодо держaвного управління та 

контролю клінік психіaтричного ліку-
вання, то воно нaбaгaто жорсткіше та 
вимогливіше. Проте, незвaжaючи нa це, 
вимоги до недержaвних психіатричних 
клінік стaвляться тaкі ж сaмі, що й до 
зaклaдів держaвної чи комунaльної фор-
ми влaсності [6, с.124]. Однак, на відміну 
від недержавних психіатричних клінік, 
правовий статус недержавних психоте-
рапевтичних закладів законодавством не 
врегульований, за винятком ліцензуван-
ня такої діяльності.
Привaтні психіaтричні та психотера-

певтичні клініки, як і будь-які медичні 
зaклaди, повинні здійснювaти свою ді-
яльність нa підстaві ліцензії нa відпо-
відний вид медичної прaктики зa умови 
виконaння клінікaми квaліфікaційних, 
оргaнізaційних тa інших спеціaльних ви-
мог, устaновлених ліцензійними умовaми 
провaдження господaрської діяльності з 
медичної прaктики [7]. 
Тaкож повинні бути дотримaні умо-

ви щодо нaявності приміщень, що 
відповідaють устaновленим сaнітaрним 
нормaм і прaвилaм; нaявності прилaдів, 
облaднaння, оснaщення відповідно 
до тaбеля, оснaщення виробaми ме-
дичного признaчення лікувaльних тa 
діaгностичних кабінетів, амбулаторно-
поліклінічних зaклaдів, стaціонaрних 
відділень лікaрень; укомплектовaності 
прaцівникaми (лікaрями, провізорaми, 
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молодшими спеціaлістaми з медич-
ною тa фaрмaцевтичною освітою) для 
провaдження господaрської діяльності з 
медичної прaктики; дотримaння вимог 
щодо aтестaції медичних прaцівників 
тa фaрмaцевтичних прaцівників; прохо-
дження медичними тa фaрмaцевтичними 
прaцівникaми обов’язкових медичних 
оглядів; нaявності входу тa умов для віль-
ного доступу осіб з обмеженими фізични-
ми можливостями [8]. 
Проте все ж тaки зaконодaвець 

визнaчaє декількa обмежень щодо 
привaтних клінік і видів медичної допо-
моги, які можуть нaдaвaти недержaвні 
лікувaльні зaклaди, a сaме:

 привaтні медичні зaклaди (зокремa, 
психіaтричного спрямувaння) не мaють 
прaвa видaвaти листки непрaцездaтності, 
хочa це є дуже вaжливим aспектом 
лікувaльного процесу [9];

 обмеження щодо використaння 
лікaрських зaсобів, що віднесені до пе-
реліку нaркотичних зaсобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів, діяльність з 
якими потребує отримaння ліцензії, що 
дaє прaво суб’єкту господaрювaння нa 
здійснення зaзнaчених у ньому видів ді-
яльності з обігу нaркотичних зaсобів, 
психотропних речовин тa прекурсорів 
нaркотичних зaсобів і психотропних ре-
човин протягом визнaченого строку зa 
умови виконaння ліцензійних умов [10].
У положеннях норм, що встaновлюють 

ці обмеження, зaконодaвець уточнює, 
що нa вищезaзнaчені дії мaють прaво 
медичні зaклaди сaме комунaльної тa 
держaвної влaсності. Законодавець вста-
новлює відповідні вимоги та особливості 
в господaрській діяльності недержaвних 
психіaтричних зaклaдів. 
Варто акцентувати увагу на тому, що 

у примусовому порядку госпітaлізувaти 
особу як до привaтного, так і до дер-
жавного медичного зaклaду з нaдaння 
психіaтричної допомоги без згоди фі-
зичної особи неможливо. Якщо ми ма-
ємо на увазі кримінальне проваджен-
ня, то необхідно згадати «Прaвилa 
зaстосувaння примусових зaходів медич-
ного хaрaктеру в спеціaльному зaклaді 

з нaдaння психіaтричної допомоги», 
зaтверджені Нaкaзом МОЗ України, у 
якому зaзнaчaється, що стaціонaрні види 
примусових зaходів медичного хaрaктеру, 
тобто зaходів, що зaстосовуються до осіб, 
котрі скоїли суспільно небезпечне діян-
ня для нaдaння їм психіaтричної допо-
моги, нaдaються у спеціaльних медичних 
зaклaдaх із нaдaння психіaтричної допо-
моги [9]. 
Законодавством передбачено офі-

ційний «Перелік спеціaльних зaклaдів 
з нaдaння психіaтричної допомоги», 
до якого входять лише держaвні тa 
комунaльні зaклaди [10]. Таким чином, 
примусово госпітaлізувaти фізичну осо-
бу, що скоїла суспільно небезпечне ді-
яння, до привaтного зaклaду з нaдaння 
психіaтричних медичних послуг – немож-
ливо. 
Законодавством прямо не заборонено 

надавати психіатричну медичну допомо-
гу в закладах приватної форми власності 
в примусовому порядку. Аналізуючи су-
дову практику, ми знайшли твердження 
суду про те, що саме на державу покла-
дається позитивний обов’язок створюва-
ти належні умови надання психіатричної 
допомоги громадянам, котрі її потребу-
ють [11]. Відповідно, суд надає перевагу 
державним закладам при примусовому 
поміщенні особи в психіатричний заклад. 
Але теоретично, зважаючи на те, що в за-
конодавчій базі нема чітких дозволів чи 
заборон стосовно цього питання, ми мо-
жемо припустити, що особі в примусово-
му порядку можуть надати психіатрич-
ну допомогу в недержавному закладі, за 
клопотанням опікуна, піклувальника чи 
третіх осіб. Проте, в першу чергу, такий 
заклад повинен відповідати всім умовам в 
аспекті забезпечення такими примусови-
ми заходами, що визначить суд, а також 
суду повинно бути запропоноване рішен-
ня з приводу того, хто буде спонсорувати 
таке лікування. 
Психотерапевт - це фахівець, який 

допомагає усвідомити проблеми паці-
єнтів, які зіштовхнулися з внутрішніми 
конфліктами. Методики психотерапевта 
базуються не тільки на знаннях психо-
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логії, але ще й на специфічних знаннях у 
сфері медицини. Психотерапевтична до-
помога спрямована на зміну особистості, 
вирішення усвідомлених та неусвідомле-
них внутрішніх конфліктів, загального 
поліпшення якості життя та стосунків з 
людьми. Психотерапія передбачає сис-
тематичну тривалу роботу з клієнтом та 
постійні регулярні зустрічі. Як правило, 
психотерапевтична допомога не тягне за 
собою виписування ліків, але психотера-
певт, який отримав медичну ліцензію, 
має право призначити медикаментозне 
лікування.
У складних ситуаціях психотерапевт 

може працювати в парі з психіатром.
По суті, діяльність психолога та психо-

терапевта близькі за своїм функціоналом, 
але є дві істотні різниці:
психолог не повинен отримувати 

додаткову медичну освіту;
діяльність психотерапевта вимагає 

отримання ліцензії.
Для того, щоб надавати психотера-

певтичні послуги, потрібно, у першу чер-
гу, отримати ліцензію на медичну практи-
ку для лікаря-психотерапевта.
Згідно з п. 5 наказу МОЗ України № 

199, лікар-психотерапевт - фахівець, який 
має повну вищу освіту за напрямом під-
готовки «Медицина», спеціалізацію за фа-
хом «Психотерапія», може застосовувати 
методи психологічного і психотерапев-
тичного впливу у професійній діяльності. 
Оптимальним варіантом реєстрації такої 
діяльності буде оформлення фізичної осо-
би-підприємця. Після реєстрації необхід-
но зареєструватися у податковій службі 
як платник єдиного податку першої або 
другої групи.
Важливо пам’ятати, що такого КВЕД 

як «психологічна допомога» не існує. Тому 
на практиці, вказують КВЕД 86.90 «Інша 
діяльність у сфері охорони здоров’я». У 
майбутньому, якщо у такого психолога 
з’являться партнери, вони можуть спіль-
но зареєструвати юридичну особу у ви-
гляді товариства з обмеженою відпові-
дальністю.
Документи, які потрібні психологу, 

психіатру чи психотерапевту для початку 

діяльності: - диплом з відповідною спеці-
альністю; - документ про проходження 
курсів підвищення кваліфікації (кожні 5 
років); - заява про бажання зайняття да-
ним видом медичних послуг.
Ліцензування медичної діяльності 

проводиться на підставі ліцензійних ви-
мог: сукупності конкретних видів діяль-
ності, установлених положеннями про 
ліцензування, вимог та умов, виконання 
яких ліцензіатом (заявником на отри-
мання права на ліцензійну діяльність) 
обов’язково при здійсненні ліцензовано-
го виду діяльності.
Ліцензування означає процес, при 

якому постачальник послуг вживає за-
ходів для того, щоб отримати від компе-
тентного органу рішення про дозвіл на 
надання послуг, заснування, або зважаю-
чи на дозвіл щодо заснування економіч-
ної діяльності, іншої, ніж надання послуг, 
у тому числі і рішення про внесення змін 
або продовження терміну дії такого до-
зволу. Господарська діяльність з медичної 
практики (далі - медична практика) - вид 
господарської діяльності у сфері охорони 
здоров‘я, який провадиться закладами 
охорони здоров‘я та фізичними особами - 
підприємцями з метою надання медичної 
допомоги та медичного обслуговування 
на підставі ліцензії. Суб’єкт господарю-
вання, який має намір проваджувати гос-
подарську діяльність з медичної практи-
ки, особисто або через уповноважену ним 
особу, звертається до Міністерства охо-
рони здоров‘я України, як органу ліцен-
зування, із заявою. До заяви про видачу 
ліцензії додаються: - відомості про стан 
матеріально-технічної бази, наявність 
персоналу із зазначенням його освітнього 
і кваліфікаційного рівня. Сторінки відо-
мостей нумеруються, прошиваються, за-
свідчуються підписом уповноваженої осо-
би та 68 скріплюються печаткою суб’єкта 
господарювання (за наявності); - опис 
документів, що додаються до заяви про 
отримання ліцензії у двох примірниках. 
У разі наявності підстав для пере-

оформлення ліцензії ліцензіат 
зобов’язаний протягом одного місяця по-
дати до органу ліцензування заяву про 
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переоформлення ліцензії та документи, 
що підтверджують наявність підстав для 
переоформлення ліцензії. МОЗ України 
приймає рішення про видачу ліцензії або 
про залишення заяви про отримання лі-
цензії без розгляду, протягом трьох ро-
бочих днів із дати надходження докумен-
тів, що додавались ліцензіатом до заяви. 
Протягом трьох робочих днів, з дати при-
йняття зазначеного рішення, заявнику 
надсилає в письмовій формі повідомлен-
ня із обов’язковим зазначенням підстави 
залишення заяви про отримання ліцензії 
без розгляду.
Найпоширенішою підставою для ви-

никнення, зміни та припинення цивіль-
но-правових відносин з оплатного надан-
ня психотерапевтичних та психіатричних 
медичних послуг є договір про надання 
медичних послуг, на який поширюються 
загальні положення цивільного законо-
давства. Договір про надання медичних 
послуг – це договір, за яким одна сторона 
(виконавець) зобов’язується за завданням 
іншої сторони надати послугу профілак-
тичного, лікувального, діагностичного, 
реабілітаційного характеру, а замовник 
зобов’язується прийняти й оплатити за-
значену послугу. 
Узагальнюючи законодавство України 

про охорону здоров’я та надання психіа-
тричних та психотерапевтичних медич-
них послуг, варто відзначити, що надан-
ня приватних психіатричних та психоте-
рапевтичних медичних послуг базується, 
по-перше, на Конституції України [2], 
Законі України «Основи законодавства, 
України про охорону здоров’я» [1] та ін-
ших прийнятих відповідно до них актів 
законодавства, що регулюють суспіль-
ні відносини у сфері охорони здоров’я; 
по-друге, на таких актах законодавства 
як: Цивільний кодекс України [12], Гос-
подарський кодекс України [13], Закони 
України «Про ліцензування видів госпо-
дарської діяльності» [7], «Про психіатрич-
ну допомогу» [14], «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення застосування мето-
дів профілактики, діагностики, лікуван-
ня, реабілітації та лікарських засобів і 

заняття народною медициною (цілитель-
ством)» [15], Наказ Міністерства охорони 
здоров’я України «Про затвердження По-
рядку застосування методів психологіч-
ного і психотерапевтичного впливу» [16] 
та Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з 
медичної практики» [8], яка встановлює 
організаційні, кадрові та технологічні 
вимоги до матеріально-технічної бази лі-
цензіата, обов’язкові для виконання під 
час провадження господарської діяльнос-
ті з медичної практики, а також визначає 
вичерпний перелік документів, що дода-
ються до заяви про отримання ліцензії на 
провадження господарської діяльності з 
медичної практики.

Висновок
Виходячи з досліджуваних правових 

засад, маємо зазначити, що приватна 
психіатрія та психотерапія – це медична 
практика як вид підприємницької діяль-
ності, що займається наданням відповід-
них медичних послуг психіатричного та 
психотерапевтичного призначення, поза 
межами установ державної і комунальної 
системи охорони здоров’я та в незалеж-
ному від них статусі, за кошти фізичних 
осіб або за рахунок коштів підприємств, 
установ і організацій, у тому числі стра-
хових медичних організацій, на підставі 
укладених угод. 
Діяльність приватних психотерапев-

тичних закладів регулюється не профіль-
ним законодавством через його відсут-
ність, а нормативними актами, що регу-
люють окремі питання надання саме ме-
дичних психотерапевтичних послуг. Від-
повідно, до таких нормативно-правових 
актів приватний психотерапевтичний за-
клад у питаннях організації та діяльності 
практично не відрізняється від державно-
го чи комунального, але послуги, що нада-
ють лікувальні заклади приватної форми 
власності, повинні задовільняти потреби 
споживачів, створювати кращі умови та 
залучати фахових та досвідчених спеці-
алістів. Відсутність законодавчого вре-
гулювання питання надання приватних 
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психіатричних та психотерапевтичних 
медичних послуг створює незручності 
для пацієнта як споживача таких послуг. 
Тому ми вважаємо, що законодавство у 
сфері надання приватних психіатричних 
та психотерапевтичних медичних послуг 
потребує удосконалення, задля забезпе-
чення споживачам рівносильного вибору 
між безоплатними та платними медични-
ми послугами. 
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SUMMARY 
The article is sanctifi ed to the study of questions 

of the legal adjusting of grant of psychiatric and 
psychotherapy services and research of features 
of realization of private psychotherapy medical 
practice. In the article the normatively-legal 
adjusting is analysed and legal principles of grant 
are certain, in particular private psychiatric and 
psychotherapy medical services. Legal nature of 
certain type of medical services as psychiatric and 
psychotherapy help opens up an author to the 
physical persons, that is given by state ambulatory 
and stationary psychiatric medical establishments, 
private psychiatric medical establishments and 
physical persons-businessmen that carry out medical 
practice on a ground.

It is analysed, that with the aim of providing of 
the proper grant of medicare to the physical persons 
by both ambulatory psychiatric establishments and 
private doctors, the observance of guarantees of 
medical practice, protection of professional rights 
for physicians, providing of high professional 
level of doctors-psychiatrists and decision of 
questions of disciplinary responsibility of doctors 
in Ukraine operates medical self-government. On 
this stage of development of private psy chiatric 
and psychotherapy help legal frameworks of 
the investigated institute are already close to 
the confessed international standards, that will 
provide the grant of professional psychiatric and 
psychotherapy medicare to any physical persons.

Key words: psychiatric help, psychotherapy 
help, psychiatric and psychotherapy services, 
psychiatric medical establishment, medical practice, 
legal adjusting of psychotherapy practice, private 
psychiatric and psychotherapy medicare.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена вивченню питань 

правового регулювання надання психіатрич-
них і психотерапевтичних послуг та дослі-
дженню особливостей здійснення приватної 
психотерапевтичної медичної практики. У 
статті проаналізовано нормативно-правове 
регулювання та визначено правові засади на-
дання, зокрема приватних психіатричних та 
психотерапевтичних медичних послуг. Авто-
ром розкривається юридична природа певно-
го виду медичних послуг як психіатрична та 
психотерапевтична допомога фізичним осо-
бам, яку надають державні амбулаторні та 
стаціонарні психіатричні медичні заклади, 
приватні психіатричні медичні заклади та 
фізичні особи-підприємці, котрі здійснюють 
медичну практику на підставі ліцензії.
Проаналізовано, що з метою забезпечен-

ня належного надання медичної допомоги 
фізичним особам як амбулаторними психі-
атричними закладами, так і приватними 
лікарями, дотримання гарантій медичної 
практики, захисту професійних прав меди-
ків, забезпечення високого професійного рівня 
лікарів-психотерапевтів та вирішення пи-
тань дисциплінарної відповідальності ліка-
рів в Україні діє медичне самоврядування. На 
цьому етапі розвитку приватної психіатрич-
ної та психотерапевтичної допомоги правові 
основи досліджуваного інституту вже набли-
жені до визнаних міжнародних стандартів, 
що забезпечить надання професійної психі-
атричної та психотерапевтичної медичної 
допомоги будь-яким фізичним особам.

 Ключові слова: психіатрична допомога, 
психотерапевтична допомога, психіатричні 
та психотерапевтичні послуги, психіатрич-
ний медичний заклад, медична практика, 
правове регулювання психотерапевтичної 
практики, приватна психіатрична та пси-
хотерапевтична медична допомога.



139

Òðîöþê Í.Â. - Ä³ÿëüí³ñòü êîëåêòîðñüêèõ êîìïàí³é íà ðèíêó ô³íàíñîâèõ ïîñëóã...
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Цель статьи заключается в определенныи 
этапов возникновения рынка коллекторских 
услуг в Украине и раскрытии особенностей 
правового регулирования деятельности коллек-
торских компаний на рынке финансовых услуг 
в связи с принятием Закона Украины №1349-
ІХ «О внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Украины относительно 
защиты должников при урегулировании про-
сроченной задолженности». Для достижения 
поставленной цели были использованы мето-
ды, в частности такие? как: диалектический, 
формально-юридический, системно-струк-
турный, логико-семантический, компаратив-
ный, а также метод анализа действующего 
отечественного законодательства. Обсужде-
ния. Подчеркнуто, что учитывая опыт евро-
пейских стран о деятельности коллекторских 
компаний на рынке финансовых услуг, Украи-
на впервые определила требования по взаимо-
действию с потребителями и другими лицами 
при урегулировании просроченной задолжен-
ности (требования к этическому поведению) и 
ответственность за нарушение требований к 
этическому поведению.
Ключевые слова: потребительское кредито-

вание, микрофинансовая организация, креди-
тор, новый кредитор, заемщик, коллекторская 
компания, реестр коллекторских компаний.
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кредитування та обумовили появу нового 
виду послуг (колекторських послуг), спрямо-
ваних на погашення у позасудовому порядку 
заборгованості споживача, який прострочив 
виконання грошового зобов’язання за дого-
вором про споживчий кредит, укладеним із 
комерційними банками та небанківськими 
фінансовими установами – мікрофінансовими 
організаціями. 
Діяльність колекторських компаній в 

Україні більше десяти років не мала належ-
ного правового регулювання, а термін «ко-
лекторська компанія» в законодавстві взага-
лі був відсутній. Основним документом, де 
згадувалося про легальність колекторської 
діяльності, був Лист Державної служби Укра-
їни з питань регуляторної політики та роз-
витку підприємництва № 7747 від 27 серпня 
2013 р., у якому зазначалося, що колектор-
ська компанія може діяти від імені кредитора 
на підставі договору доручення або надання 
послуг за певну винагороду [1]. Такі компанії 
з надання колекторських послуг  були зареє-
стровані як компанії з надання факторинго-
вих послуг.  
На сьогодні в Україні діє більше 200-т 

колекторських компаній, які не завжди до-
тримуються вимог щодо етичної поведінки. 
Свідченням цього є 1043 письмові звернення 
стосовно колекторської діяльності («сollection 
діяльності») банків та небанківських фінансо-
вих установ, які надійшли протягом третього 
кварталу 2020 року до Національного банку 
України. З них 77 звернень надійшло стосов-
но банків та 966 - небанківських фінансових 

Постановка проблеми та її актуальність
Нестабільна фінансова ситуація, еконо-

мічна криза та зростання безробіття в Укра-
їні спровокували збільшення рівня непога-
шеної заборгованості населення на ринку 
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установ [2]. У 70% звернень стосовно collection 
діяльності банків споживачі скаржились на 
достатньо грубі форми роботи банків віднос-
но своїх клієнтів, та у майже половині звер-
нень з приводу collection діяльності фінансо-
вих компаній були наявні випадки дуже жор-
стоких форм поводження з боржниками для 
примусового повернення заборгованостей.  
Враховуючи цю статистику, держава ви-

рішила забезпечити захист прав боржників 
та третіх осіб під час врегулювання простро-
ченої заборгованості шляхом запроваджен-
ня на законодавчому рівні вимог до етичної 
поведінки кредитодавців та колекторських 
компаній під час взаємодії із споживачами. 
Так, 19 березня 2021 року Парламентом при-
йнято Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
захисту боржників при врегулюванні про-
ст роченої заборгованості» [3], яким вперше 
визначено поняття  «колекторська компанія» 
та визначено вимоги щодо етичної поведінки 
цих компаній.
Усе вище викладене свідчить про акту-

альність дослідження правових аспектів ді-
яльності колекторських компаній на ринку 
фінансових послуг в Україні.

Стан дослідження
Питання, пов’язані з діяльністю  колек-

торських компаній в Україні піднімали у сво-
їх працях такі науковці та юристи-практики, 
як: А. М. Авторгов, О. В. Двірська, О. Б. Де-
нис, С. В. Дяченко, А. О. Іванов, К. Л. Ларіо-
нова, В. П. Мочернюк, Р. В. Мітітел, Т. В. Ро-
манцова, І. М. Суслова, Т. В. Філіпенко, 
В. В. Філатов,  К. І. Фоміна, В. С. Яременко та 
інші. Проте,  їх дослідження стосувалися зде-
більшого висвітленню етапів розвитку колек-
торського бізнесу, аналізу судової практики 
розгляду спорів із колекторами, міжнародної 
практики функціонування колекторських 
компаній, особливостей створення таких 
структур на українському ринку фінансових 
послуг.
Віддаючи належне напрацюванням до-

слідників, варто зазначити, що правові ас-
пекти діяльності колекторських компаній в 
Україні розглядались здебільшого у загаль-
ному контексті кредитних відносин та без 
урахування останніх змін до законодавства 

щодо захисту споживачів при врегулюванні 
простроченої заборгованості.

Мета статті полягає у дослідженні право-
вих аспектів діяльності колекторських компа-
ній в Україні у зв’язку  із прийняттям Закону 
України від 19.03.2021 р. № №1349-ІХ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту боржників при врегу-
люванні простроченої заборгованості».

Виклад основних положень
В Україні 2008 рік вважається роком ви-

никнення ринку колекторських послуг, адже 
з підвищенням курсу американського долара 
з п’яти до восьми гривень, число порушень 
договірних зобов’язань за валютними креди-
тами різко зросло. Банки були готові до ре-
структуризації заборгованості позичальників. 
Але, не зважаючи на значні часові та грошові 
витрати, для вирішення питання щодо по-
вернення боргів, фінансові установи були 
змушені звернутися за допомогою до колек-
торських компаній. 
Другим етапом розвитку ринку колектор-

ських послуг можна назвати 2014 рік, адже 
саме тоді багато українських банків були по-
збавлені ліцензій, та, як  наслідок, з’явилась 
велика кількість кредитних портфелів. Саме 
це призвело до появи декількох типів колек-
торських компаній:
 Колл-центри - діяльність яких зосе-

реджена на здійсненні дзвінків боржникам та 
на повернення боргів з мінімальними витра-
тами.
 «Професійні колектори» - компанії, 

які не обмежувалися дистанційною формою 
спілкування та застосовували погрози й на-
сильство, через що стали «популярними» 
представниками ринку цих послуг.
 Факторингові компанії,  мета яких - 

робота з найбільш якісними кредитами, які 
забезпечені ліквідною нерухомістю [4].
Основними видами послуг, які пропону-

вали на той час вітчизняні колекторські ком-
панії, на думку аналітиків, були: [5, с. 67-68]

1. Викуп заборгованості клієнта. 
2. Сім видів послуг досудового стягнення 

заборгованості: 1) досудова робота з рухо-
мим майном, яка включає у себе конфіскацію 
майна у боржника з доставкою на майданчик 
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кредитора, оформлення документів щодо за-
ставного майна тощо; 2) юридичний супровід 
боргу (сукупність дій зі стягнення заборгова-
ності в судовому порядку, а також через тре-
тейські суди); 3) комплексний супровід вико-
навчого виробництва (пошук майна боржни-
ка, опис і відповідальне зберігання майна); 
4) моніторинг предметів застави (оцінка та 
інформування заставних підрозділів креди-
торів про наявність та стан прийнятого ними 
в заставу або переданого в лізинг майна);-
5) кредитний моніторинг (контроль та моні-
торинг виконання позичальниками платіж-
них зобов’язань, дотримання ними термінів 
оплати і графіків платежів); 6) ранній ко-
лекшн (стягнення заборгованості на ранній 
стадії існування боргу за допомогою дистан-
ційного контакту з боржником, регулярних 
повідомлень і нагадувань (пошта, SMS, e-mail, 
дзвінки)); 7) пізній колекшн (стягнення на 
пізній стадії існування боргу. Повна проце-
дура стягнення заборгованості за допомогою 
більш інтенсивних методів дистанційного 
впливу й особистих контактів із боржником) 
[6;7].
Зауважимо, що загалом робота вітчизня-

них колекторських компаній на той час су-
перечила основним принципам колекторної 
діяльності – тактовно і ненав’язливо нагаду-
вати про наявний кредит та відповідальність 
за отриману в борг суму грошей, а основна 
проблема полягала у  відсутності належного 
правового регулювання діяльності цих ком-
паній. Адже на законодавчому рівні не було 
визначено правовий статус колекторських 
компаній, не врегульовано їх діяльність та 
компетенцію [8, с. 130]
Суб’єктами законодавчої ініціативи не-

одноразово робились спроби  врегулювати 
діяльність цих компаній в Україні. Так, за-
конопроєктом №2275 від 02.03.2015 «Про за-
борону надання колекторських послуг щодо 
фізичних осіб – боржників» пропонувалося 
заборонити надання колекторських послуг 
щодо виконання фінансових зобов’язань, 
однак він був відхилений через невідповід-
ність нормам європейського законодавства. 
У 2019 році вдруге були зроблені спроби за-
хистити права та законні інтереси боржни-
ків при здійсненні колекторської діяльності, 
шляхом прийняття законопроєкту №2133 від 

12.09.2019 «Про захист прав та законних ін-
тересів боржників при здійсненні колектор-
ської діяльності». Однак вказаний законопро-
єкт пройшов тільки етап першого читання 
і не був прийнятий [4]. Лише третя спроба 
дала позитивний результат і законопроєкт 
№4241 від 21.10.2020 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо за-
хисту боржників при врегулюванні простро-
ченої заборгованості» (далі – Закон) 19 бе-
резня 2021 року був прийнятий Верховною 
Радою України.
Хоча зазначений Закон набув чинності 14 

квітня 2021 року, проте деякі науковці, юрис-
ти-практики, народні депутати не підтриму-
ють думку щодо нагальності його прийняття 
та вказують на певні прогалини. 
Так, наприклад, народний депутат Укра-

їни 8-го скликання, Голова жіночого руху 
«За майбутнє» І. М. Суслова у своїх дописах 
в соціальних мережах зазначає, що на повну 
силу цей законодавчий акт запрацює мінімум 
через три місяці, коли Національний банк 
України створить реєстр, так би мовити, офі-
ційних колекторських компаній. І хоча цим 
Законом передбачено низку обмежень для 
колекторів у межах взаємодії з боржниками, 
повністю проблему він не розв’язує. Питання 
про нарахування безпідставно високих відсо-
тків за кредитом, встановлення кредитором 
неможливих умов повернення заборгованос-
ті, незрозумілі штрафи та юридичні «уловки», 
що, по суті, вводять позичальника в оману, 
залишаються не вирішеними цим законодав-
чим актом. На її думку, в умовах війни, еконо-
мічної кризи та пандемії COVID-19 дозволя-
ти роботу сумнівних фінансових установ, які 
заробляють на бідності та вразливості гро-
мадян – такий самий злочин, як і вибивання 
боргів усіма можливими методами. Держава 
насамперед повинна забезпечити прозору 
банківську систему, захищеність позичальни-
ків, цивілізовані методи роботи з боржника-
ми [9]. 
На думку А. О. Іванова, Закон містить 

низку положень, що мають оціночний і 
суб’єктивний характер (використовуються 
терміни «невідкладно», «адекватно»), та ство-
рює нові поняття без визначення їх значення 
(наприклад, «заходи, спрямовані на погашен-
ня у позасудовому порядку заборгованості 
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споживача»).  Двозначність і нечіткість норм 
неодмінно створить підстави для конфлікту у 
відносинах, а також є такою, що не відповідає 
принципам правової визначеності. 
Старший юрист АО «MORIS GROUP» за-

значає, що після початку дії Закону частина 
колекторських компаній буде працювати на 
ринку нелегально, без відповідних дозволів 
НБУ, що призведе  до розвитку ринку «ін-
дивідуальних колекторів», які здійснювати-
муть таку діяльність без укладення договорів 
з кредиторами та за межами правового поля. 
Тому важливою в цій ситуації буде реакція 
правоохоронних органів на таких осіб, адже 
колекторська діяльність поза межами контр-
олю НБУ автоматично підпадає під ознаки 
такого злочину, як вимагання та ведення біз-
несу без відповідних дозволів [10].
А. М. Авторгов вважає, що ухвалений За-

кон направлений не на захист прав спожива-
чів, а на легалізацію в Україні колекторської 
діяльності, оскільки він легалізує певну час-
тину колекторських компаній, які виявлять 
бажання працювати «вбілу», проте жодним 
чином не стає на заваді «чорним колекто-
рам», які як здійснювали свою незаконну ді-
яльність, так і будуть її здійснювати. На його 
думку, потрібно розвивати легальну юстицію, 
а не легалізовувати тіньову. Адже держава 
вкрай незадовільно фінансує суди та Держав-
ну виконавчу службу, не сприяє розвитку ін-
ституту приватних виконавців, натомість уза-
конила діяльність так званих колекторських 
компаній, створивши їм широке поле для ді-
яльності, яка не має нічого спільного ані з ци-
вілізованим та правовим вирішенням фінан-
сових спорів, ані з верховенством права [11].
Аналізуючи текст Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту боржників при вре-
гулюванні простроченої заборгованості» [3], 
відзначимо, що ним вперше передбачаються 
терміни «врегулювання простроченої забор-
гованості», «реєстр колекторських компаній», 
«колекторська компанія», «новий кредитор». 
Згідно з п. 41 ч.1. ст.1 Закону України 

«Про споживче кредитування», колекторська 
компанія - юридична особа (у тому числі не-
банківська фінансова установа, яка відповідно 
до закону має право надавати кошти у пози-
ку, у тому числі на умовах фінансового креди-

ту, та/або послуги з факторингу), включена до 
реєстру колекторських компаній, яка в інтер-
есах кредитодавця (первісного кредитора) та/
або нового кредитора (у разі заміни первісно-
го кредитора) відповідно до договору з таким 
кредитодавцем та/або новим кредитором має 
право здійснювати врегулювання простроче-
ної заборгованості [12].

  Цим законодавчим актом також допо-
внено Закон України «Про споживче креди-
тування» окремим III Розділом «Врегулюван-
ня простроченої заборгованості», який вклю-
чає вимоги щодо взаємодії із споживачами та 
іншими особами при врегулюванні простро-
ченої заборгованості (наприклад, проведення 
особистих зустрічей можливе тільки з 9 до 19 
години, надсилання текстових, голосових та 
інших повідомлень через засоби телекомуні-
кації,  надсилання поштових відправлень із 
позначкою «Вручити особисто») (див. Табли-
ця 1). Закріплено також права та обов’язки 
суб’єктів договору про надання споживчого 
кредиту при врегулюванні простроченої за-
боргованості. Наприклад, забороняється те-
лефонувати боржнику з 20:00 до 9:00, а також 
у вихідні та свята, використовувати функцію 
автоматичного дозвону більше 30 хвилин на 
добу, взаємодіяти із споживачем, його близь-
кими більше двох разів на добу, приховува-
ти інформацію про номер контактного теле-
фону, з якого здійснюється дзвінок або над-
силається повідомлення споживачу та іншу 
контактну інформацію, особи, яка взаємодіє з 
боржником або його представником тощо (ст. 
25 Закону України «Про споживче кредиту-
вання»). 
Залучення ж колекторської компанії до 

процесу повернення боргу можливе лише 
за умови, що таке право прямо передбачено 
кредитним договором. При цьому, протягом 
10 робочих днів банк повинен повідомити 
клієнта про свої наміри.
Державне регулювання та нагляд за до-

триманням колекторськими компаніями 
законодавства про захист прав споживачів 
покладено Законом на Національний банк 
України (ст. ст. 26, 27 Закону України «Про 
споживче кредитування»). 
Передбачено також правові підстави на-

буття статусу колекторської компанії. Так, 
відповідно до ст. 22 Закону України «Про 
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споживче кредитування» [12], юридична осо-
ба, яка має намір набути статус колекторської 
компанії (крім небанківської фінансової уста-
нови), подає до Національного банку Украї-
ни відповідно до вимог, у порядку та за фор-
мою, що встановлені нормативно-правовими 
актами Національного банку України, такі 

документи:
1) заява про включення до реєстру ко-

лекторських компаній; 2) анкета заявника з 
описом його бізнес-намірів; 3) документи, що 
містять відомості про керівників, працівників 
заявника, осіб, залучених заявником на під-
ставі цивільно-правових договорів для безпо-
середньої взаємодії із споживачами, разом із 
письмовим запевненням про їх відповідність 
кваліфікаційним вимогам, встановленим цим 
Законом та нормативно-правовими актами 
Національного банку України; 4) докумен-
ти, що містять відомості про власників істот-
ної участі заявника, та документи, визначені 
нормативно-правовими актами Національ-
ного банку України, що підтверджують від-
повідність власників істотної участі заявника 
вимогам, встановленим цим Законом та нор-
мативно-правовими актами Національного 
банку України; 5) документи, що містять ві-
домості про структуру власності заявника;-
6) анкета заявника щодо політик та внутріш-
ніх положень заявника щодо взаємодії із 
споживачами, захисту персональних даних, 
порядку організації та проведення навчан-
ня і підвищення кваліфікації працівників; 
7) письмове запевнення керівників про про-
ходження працівниками заявника, третіми 
особами, залученими заявником на підставі 
цивільно-правових договорів для безпосе-
редньої взаємодії із споживачами, навчання 

з питань встановлених законодавством ви-
мог щодо взаємодії із споживачами при вре-
гулюванні простроченої заборгованості (ви-
мог щодо етичної поведінки), захисту прав 
споживачів та обробки персональних даних; 
8) документ, що підтверджує внесення заяв-
ником встановленої Національним банком 

України плати за розгляд пакета документів.
За результатами розгляду документів за-

явника Національний банк України приймає 
рішення про включення заявника до реєстру 
колекторських компаній або про відмову у 
включенні протягом 30 робочих днів з дня 
подання повного пакета документів.
Заявник набуває статусу колекторської 

компанії та право здійснювати врегулювання 
простроченої заборгованості з дня включен-
ня відомостей про нього до реєстру колектор-
ських компаній.
Відзначимо, що Законом вперше закрі-

плено відповідальність за порушення під 
час врегулювання простроченої заборгова-
ності (вимоги щодо етичної поведінки). Так, 
згідно ч. 1 ст. 28 Закону України «Про спо-
живче кредитування» [12], у разі порушення 
законодавства про захист прав споживачів 
фінансових послуг, у тому числі вимог щодо 
взаємодії із споживачами при врегулюванні 
простроченої заборгованості (вимог щодо 
етичної поведінки), Національний банк 
України має право у встановленому ним по-
рядку застосувати такі заходи впливу, адек-
ватні вчиненому порушенню (див. Табли-
ця 2):

1) направити кредитодавцю, новому кре-
дитору та/або колекторській компанії пись-
мове застереження з вимогою про усунення 
виявленого порушення та/або вжиття заходів 

Таблиця 1
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для недопущення такого порушення у по-
дальшій діяльності (далі - письмове застере-
ження);

2) накласти відповідно до Закону Укра-
їни «Про фінансові послуги та державне ре-
гулювання ринків фінансових послуг» штраф 
на кредитодавця, нового кредитора та/або 
колекторську компанію у розмірі від 3000 до 
6000 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян [13]; 

3) тимчасово заборонити колекторській 
компанії здійснювати врегулювання простро-
ченої заборгованості; 

4) виключити відомості про колекторську 
компанію з реєстру колекторських компаній;

5) тимчасово зупинити або відкликати 
(анулювати) ліцензію кредитодавця - небан-
ківської фінансової установи, нового креди-
тора - небанківської фінансової установи на 
провадження діяльності з надання фінансо-
вих послуг. 

Висновок
Підсумовуючи вище викладене, зазначи-

мо, що належне правове регулювання діяль-
ності колекторських компаній в Україні віді-
граватиме важливу роль в умовах економіч-
ної кризи та зростання непогашеної забор-
гованості населення на ринку кредитування. 
Враховуючи досвід європейських країн щодо 

діяльності колекторських компаній на ринку 
фінансових послуг, Україна прийнявши За-
кон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту 
боржників при врегулюванні простроченої 
заборгованості» наблизилася до стандартів 
Європейського Союзу та Сполучених Штатів 
Америки з питань врегулювання простроче-
ної заборгованості. Адже вперше цим зако-
нодавчим актом визначено поняття «колек-
торська компанія», встановлено вимоги щодо 
взаємодії із споживачами та іншими особами 
при врегулюванні простроченої заборгова-
ності та відповідальність за порушення вимог 
щодо етичної поведінки. Саме встановлені 
вимоги щодо етичної поведінки,  на нашу 
думку, покликані певним чином захистити 
права споживачів-боржників та обмежити 
доступ до ринку потенційно недобросовісних 
колекторів.
Проте, незважаючи на позитивні аспек-

ти прийняття цього Закону, слід зауважити, 
що він врегульовує колекторську діяльність 
лише в частині споживчого кредитування. 
При такому підході без правового захисту 
залишаються інші категорії осіб, які уклали 
кредитні або інші договори, за якими вини-
кла грошова заборгованість. Це фізичні осо-
би-підприємці,  юридичні особи, зокрема, 
малий бізнес, які теж страждають від свавілля 
колекторів та недобросовісних дій кредито-

Таблиця 2
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рів. Також  у цьому законодавчому акті від-
сутні механізми, що регулюють продаж бор-
гів і способи реструктуризації, не закріплено 
кримінальну відповідальність колекторів за 
порушення під час врегулювання простроче-
ної заборгованості. Вважаємо, що ці питання 
потребують врегулювання у спеціальному 
законодавчому акті про колекторську діяль-
ність. 
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АНОТАЦІЯ 
Мета статті полягає у визначені етапів 
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вітчизняного законодавства. Обговорення. 
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люванні простроченої заборгованості (вимоги 
щодо етичної поведінки) та відповідальність 
за порушення вимог щодо етичної поведінки.
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ACTIVITIES OF COLLECTION 

COMPANIES IN THE FINANCIAL 
SERVICES MARKET: LEGAL ASPECTS
Despite numerous studies related to the activities of 

collection companies, it should be noted that the legal 
aspects of their activities were considered mostly in the 
general context of credit relations and without taking 
into account recent changes in consumer protection 
legislation in settling overdue debts. 

In the article the author identifi es the stages of the 
market of collection services in Ukraine and reveals 
the features of legal regulation of collection compa-
nies in the fi nancial services market in connection with 
the adoption of the Law of Ukraine №1349-IX “ On 
amendments to some legislative acts of Ukraine to pro-
tect debtors overdue debt “. 

It was emphasized that taking into account the 
experience of European countries in the activities of 
collection companies in the fi nancial services market, 
Ukraine for the fi rst time defi ned requirements for 
interaction with consumers and others in settling 
overdue debts (ethical conduct requirements) and 
liability for violating ethical conduct. 

It is established that the norms of the current 
legislation on the protection of the rights of debtors 
and third parties during the settlement of overdue 
debts regulate collection activities only in the part of 
consumer lending. It is stated that in this legislative act 
there are no mechanisms regulating the sale of debts and 
methods of restructuring, there is no criminal liability of 
collectors for violations during the settlement of overdue 
debts. 

It is concluded that it is necessary to resolve the 
above issues in a special legislative act on collection 
activities. 

Key words: consumer crediting, credit, consumer 
credit, consumer credit agreement, lender, consumer.
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ÐÎËÜ ÑÓÄÎÂÎ¯ ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÂÅÐÕÎÂÍÎÃÎ ÑÓÄÓ 
Ó ÏÐÎÖÅÑ² ÏÐÀÂÎÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÖÈÂ²ËÜÍÎ-

ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÍÎÐÌ

У статті, на основі аналізу норм чинного 
цивільного законодавства, правової позиції Єв-
ропейського суду з прав людини та наукових під-
ходів вітчизняних та зарубіжних учених про-
аналізовано та визначено місце і роль судової 
практики Верховного Суду у процесі правозас-
тосування цивільно-правових норм. Зроблено 
висновок, що судова практика Верховного Суду 
відіграє важливу роль у процесі правозастосу-
вання цивільно-правових норм, проте, у порів-
нянні з цивільно-правовими нормами, їх роль 
є другорядною. Виходячи з того, що відповідно 
до ЦК України, судова практика Верховного 
Суду не відноситься до джерел цивільного пра-
ва, то це дало авторові підставу зробити ар-
гументацію, що такий суд не має здатність 
здійснювати нормотворчу діяльність, зокрема 
створювати, змінювати чи скасовувати ци-
вільно-правові норми. Доведено, що Верховний 
Суд наділений лише можливістю проводити 
офіційне тлумачення (роз’яснення) правових 
норм, а його судова практика є офіційними ак-
тами судового тлумачення (роз’яснення) пра-
вових норм. 
Встановлено, що головна роль судової прак-

тика Верховного Суду полягає в усуненні проя-
вів правової невизначеності у правозастосуван-
ні. Доведено, що така судова практика сприяє 
реалізації принципу рівності всіх громадян пе-
ред законом та судом, а також вона забезпечує 
майбутню сталість і єдність судової практики. 
Виявлено, що правову позицію Верховно-

го Суду, яка фактично набуває ознак норми 
права, слід розглядати як таку, що несумісна з 
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принципом верховенства права, оскільки своєю 
регулятивною силою вона створює у праві стан 
правової невизначеності. 
Ключові слова: верховенство права, су-

дова практика, Верховний суд, цивільно-
правова норма, акти судового тлумачення 
(роз’яснення) правових норм.

Постановка проблеми
В умовах оновлення цивільного законо-

давства одним із важливих аспектів такої 
ревізії є приведення цивільно-правових 
норм до вимог правової визначеності [1, 
с. 223], особливо, коли це стосується про-
цесу правозастосування норм цивільного 
права. Оскільки, від якості правового регу-
лювання відповідними нормами права за-
лежить і якість правозастосування певними 
суб’єктами права, переважно суддями, які 
під час здійснення правосуддя стикають-
ся із проблемами правильного застосуван-
ня норм матеріального та процесуального 
права. 
Правозастосування в державі напряму 

залежить від двох важливих факторів. Пер-
ший – це казус (випадок), який відповідно 
до приписів закону підпадає під певну мо-
дель правового регулювання. Другий – це 
норма, яка застосовується до певного казу-
су. Проте, щодо останнього, то в правозас-
тосовному процесі не завжди все є достатньо  
зрозумілим, особливо коли перед відповід-
ними суб’єктами права, зокрема суддями, 
постає досить складне запитання: яка нор-
ма має застосовуватися до певного випад-
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ку та як саме? Якщо виникають складнощі 
правозастосування, то значну роль у цьому 
відіграє ВС. Адже, лише на ВС сьогодні по-
кладена роль у сталості та єдності судової 
практики, з метою забезпечення однаково-
го застосування норм права судами системи 
судоустрою України. Як відомо, у переваж-
ній більшості, однакове застосування норм 
права судами досягається за рахунок зро-
блених висновків, викладених у постановах 
ВС. У цьому аспекті ЄСПЛ у своїх рішеннях 
вказує, що роль найвищих судових інстан-
цій держави полягає: у наданні керівних 
рекомендацій на майбутнє (pro futuro) [2]; 
у виправленні непослідовності/суперечли-
вості судової практики нижчих судів, у тому 
числі і розбіжностей, які існують між різни-
ми палатами найвищого суду і остаточному 
визначенні тлумачення законодавчого по-
ложення з метою усунення проявів правової 
невизначеності у певній сфері [3, п. 49]; у за-
безпеченні рівномірного та цілісного засто-
сування закону [4, п. 35]. Усе це, як підкрес-
люється у рішеннях ЄСПЛ, спрямовано на 
забезпечення єдності судової практики, і в 
такий спосіб – підтримання громадської до-
віри до судової системи [5, пп. 34-38], а не-
спроможність Вищого суду впоратись із цим 
завданням може призвести до наслідків, не-
сумісних з вимогами статті 1 Першого про-
токолу до Конвенції про захист прав і осно-
вних свобод людини [4, п. 35]. 
У зв’язку із цим виникає досить важливе 

питання: яку роль відіграє практика ВС у 
процесі правозастосування норм цивільного 
права? Тобто висновки, які зроблені та ви-
кладені в рішеннях ВС, є певним інструмен-
том, який лише роз’яснює як та яким чином 
має застосовуватися певна норма права до 
конкретного випадку, чи вони також здатні 
регулювати цивільні відносини за рахунок 
добудови права? 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Проблема визнання судових рішень 
найвищих судових інстанцій як невід’ємний 
інструмент у процесі правозастосування по-
стійно цікавила та продовжує цікавити вче-
них-юристів. Однак, незважаючи на підви-
щену увагу до аналізованої проблеми, спо-

стерігаються розбіжності з широкого кола 
питань, що стосуються судової практики. 
Серед науковців, які займалися питанням 
ролі та значення судової практики найви-
щих судових інстанцій держави, слід ви-
окремити: Д. Ю. Хорошковську, С. В. Шев-
чука, І. В. Спасибо-Фатєєву, Д. Д. Луспе-
ника, С. П. Погребняк, І. В. Борщевського, 
О. Р. Дашковську, М. В.  Мазур, Б. В. Мали-
шева, Н. М. Пархоменко, О. В. Петришина, 
В. В. Решоту, М. В. Цвіку, Р. А. Майданика, 
О. Р. Шишку та ін.

Метою статті є з’ясування ролі судової 
практики ВС у процесі правозастосування 
норм цивільного права.

Виклад основного матеріалу                    
дослідження

Зростання обсягів законотворчості у сфе-
рі приватного права у будь-якому випадку 
на сьогодні не задовольняє потреби суспіль-
ства, особливо – коли це стосується якості 
правової норми. Судова практика ВС віді-
грає у цих випадках досить важливу роль. 
Адже вона є орієнтиром для судів нижчої 
інстанції (першої та апеляційної) при засто-
суванні норм матеріального та процесуаль-
ного права для забезпечення єдності судової 
практики. Тому правова позиція ВС відіграє 
важливу роль у процесі правозастосування 
норм права, у тому числі і норм цивільного 
права. 
Правові системи різних держав не-

однаково визначають місце правових пози-
цій найвищих судових інстанцій держави. 
Так, Англо-саксонська правова сім’я засно-
вана на доктрині stare decisis, згідно з якою 
судді зв’язані при вирішенні справ раніше 
прийнятими прецедентами. Тобто це пра-
вило, згідно з яким логічні силогізми, на 
яких суд засновував своє попереднє рішен-
ня, є обов’язковим у всіх наступних випад-
ках, у яких факти по суті – однакові (stare 
decisis et non quieta movere, «залишатися 
на вирішенні і не порушувати спокою») [6, 
с. 521]. Якщо зводити до більш простішої 
форми, то суть такої доктрини зводиться до 
того, що однакові чи подібні справи пови-
нні вирішуватися однаково [7]. У країнах 
романо-германського права, до якої відно-
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ситься і Україна, застосовується доктрина, 
яка є аналогічна французькій jurisprudence 
constante (усталена судова практика), за 
якою «низка раніше прийнятих та узгодже-
них судових рішень розглядається як пере-
конливий доказ правильного тлумачення 
правової норми» [8, p. 783; 9, с. 395-396]. 
Для такої доктрини характерним є те, що 
усталена практика формується через цілу 
низку рішень, які у своєму взаємозв’язку 
створюють певну послідовність справ. Така 
практика не є обов’язковою до застосуван-
ня, але може використовуватись з огляду на 
той авторитет, що вона отримала [10, c. 99]. 
Дійсно, підтвердженням наявності в зако-
нодавстві України наведеного правового 
концепту – є, наприклад, ч. 4 ст. 263 ЦПК 
України, у якій визначено, що при виборі і 
застосуванні норми права до спірних право-
відносин суд враховує висновки щодо засто-
сування відповідних норм права, викладені 
в постановах Верховного Суду. Тобто на-
ведена норма, з одного боку, вказує на важ-
ливість висновків, які зроблені Верховним 
Судом щодо застосування відповідних норм 
права, а з іншого – така норма не вказує на 
їх обов’язковість у застосуванні, на відміну 
від попереднього правового підходу, який 
містився у старій редакції ЦПК України, а 
саме у ст. 360-7. Так, у ній було передбаче-
но, що висновок Верховного Суду України 
щодо застосування норми права, викладе-
ний у його постанові, є обов’язковим для 
всіх суб’єктів владних повноважень, які за-
стосовують у своїй діяльності нормативно-
правовий акт, що містить відповідну норму 
права. Висновок щодо застосування норм 
права, викладений у постанові Верховного 
Суду України, має враховуватися іншими 
судами загальної юрисдикції при застосу-
ванні таких норм права. Суд має право від-
ступити від правової позиції, викладеної у 
висновках Верховного Суду України, з од-
ночасним наведенням відповідних мотивів. 
Тобто такий правовий підхід був щось се-
реднє між доктриною stare decisis та доктри-
ною jurisprudence constante. 
При цьому, у межах доктрини 

jurisprudence constante, варта уваги позиція 
Р. А. Майданика. Ним зазначається, що су-
довою практикою не можна вважати будь-

яке роз’яснення Вищих судових органів: 
рішення суду, ухвалу касаційної інстанції 
чи навіть сукупність рішень по конкретній 
групі справ. Зміст судової практики станов-
лять тільки ті правоположення юрисдик-
ційних органів, які конкретизують норми 
права. Такі правоположення можуть вини-
кати двома шляхами: 1) внаслідок подолан-
ня судовими органами прогалин у праві;-              
2) внаслідок здійснення судовими органами 
конкретизації норм права. При цьому, у ді-
яльності суду слід розрізняти індивідуаліза-
цію норми права (тобто розповсюдження її 
змісту на окремих осіб, події, факти певної 
справи) від конкретизації норми права, вна-
слідок якої виникає правоположення – но-
вий деталізований припис загального ха-
рактеру [11].
Щодо місця правових позицій найвищих 

судових інстанцій у процесі правозастосу-
вання в країнах романо-германського пра-
ва, то в науці, з цього приводу, існують не-
однакові правові підходи. 
Так, доцільно згадати вислів Ф. Бекона, 

який зазначив, що суддям слід пам’ятати, 
що їхньою справою є «jus dicere», а не «jus 
dare» тобто тлумачити закони, а не ство-
рювати та видавати їх [12, c. 476]. Інший 
дослідник, Б. В. Малишев, зазначає, що в 
результаті тлумачення судом створюються 
положення, у яких просто роз’яснюється 
зміст норм, вказані положення є їхнім логіч-
ним висновком, а в результаті конкретизації 
створюються нові правоположення, які де-
талізують норми закону. Зазначається, що 
конкретизація властива правовій системі, 
причому вона може здійснюватись як нор-
мотворчими органами (у вигляді видання 
підзаконних актів), так і судами [13].
А. В. Журавльов вважає, що судова прак-

тика судів загальної юрисдикції, окружних 
адміністративних судів в Україні офіційно 
не визнається джерелом права, проте нижчі 
судові інстанції завжди намагаються наслі-
дувати практику Вищих судів у розв’язанні 
аналогічних справ, вона виступає орієн-
тиром для них» [14, c. 6]. На основі цього 
висновку В. В. Решота робить конкретизо-
ваний висновок, що, безумовно, практика 
судів відіграє роль джерела переконливого 
характеру, що дозволяє судді виявити тен-
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денції вирішення тих чи інших категорій 
справ, порядок застосування судом джерел 
права, взнати позицію вищестоящих судів 
щодо цього. Звідси рішення судових орга-
нів, які не є обов’язковими в застосуванні, 
відіграють допоміжну, інформативну функ-
цію для судів при розгляді та вирішенні 
справ [15, с. 253].
В. П. Реутов робить висновок про те, що 

приписи, які містяться в постановах Верхо-
вного Суду, фактично носять характер офі-
ційного тлумачення (роз’яснення) правових 
норм, часто розширювального або обме-
жувального характеру, або тлумачення з 
елементами правотворчості [16, с. 336].
Іншу позицію займає В. В. Ільков, який 

акцентує увагу на тому, що судовою практи-
кою тлумачаться та створюються певні пра-
воположення, які за своєю суттю є джерела-
ми права
С. В. Шевчук, займаючи схожу позицію, 

вважає, що коли йдеться про практику суду 
як джерело права, то, виходячи з досвіду 
країн західної демократії, слід зазначити, 
що будь-яке рішення суду не може мати 
прецедентний характер, а тому й слугува-
ти джерелом права. Особливо це стосуєть-
ся такого феномену, як постанови Верхо-
вного Суду України, оскільки вони мають 
загальнообов’язковий характер і за своїм 
змістом нагадують акти правотворчості. 
Такі акти слід називати актами «квазіпреце-
дентного права». Прецедентне право фор-
мується у результаті розгляду судом вищої 
юрисдикції конкретної справи, а не вста-
новлюється як результат абстрактних уза-
гальнень судової практики щодо певної ка-
тегорії справ. Ця специфіка «від конкретно-
го до загального» пов’язана з професійним 
обов’язком судів здійснювати правосуддя, 
що передбачає також обов’язкову вмотиво-
ваність та обґрунтованість судових рішень 
[17, с. 17]. 
Д. Д. Луспеник вважає, що незалежно 

від того визнаються чи не визнаються за 
судовою практикою, у тому числі і за поста-
новами Пленуму Верховного Суду України, 
властивості джерел права, фактично вони 
такими є і мають велике значення для ві-
тчизняної правової системи [18, с. 11]. 

І. В. Спасибо-Фатєєва піддає сумніву не-
визнання за судовою практикою можливості 
створення правових норм і наводить низку 
аргументів. Так, учена наголошує, що відмо-
ва від розуміння судової практики як джере-
ла права має істотні негативні сторони, які 
проявляються також у тому, що суди «звіль-
нені» від обов’язку дотримуватися будь-якої 
єдиної позиції, виробленої з тих чи інших 
питань доти, поки вищими судовими інстан-
ціями не будуть дані відповідні роз’яснення 
або зроблені узагальнення. Відкидання зна-
чення судової практики як джерела права 
також не припустимо, тому що це значною 
мірою збіднило б право, знову звело б його 
на позиції позитивізму й не відображало б 
існуючої дійсності [19, с. 84-87]. Також вчена 
наголошує, що, застосовуючи норму законо-
давства при вирішенні конкретного спору, 
суд створює норму права. У свою чергу, це 
сприяє уніфікації підходів до вирішення 
судами спорів, надає значимості рішенням 
судів як інститутів, здатних приймати рі-
шення, керуючись принципами права, і тим 
самим виносити справедливі рішення. Такі 
дії суддів свідчать про те, що вони своїми 
рішеннями створюють правові норми [20, 
с. 54].
О. Р. Шишка хоча і відстоює позицію, що 

висновки Верховного Суду, виходячи із сьо-
годнішнього стану правового регулювання, 
не можуть бути джерелами права, проте у 
своєму дослідженні зазначає, що висновки 
найвищого суду набувають правотворчого 
характеру і виступають фактично джерелом 
регулювання цивільних відносин (таким 
собі «завуальованим» прецедентом), лише за 
умов, коли вони не відповідають дійсній бук-
ві закону. Тобто за обставин, коли висновки 
щодо застосування відповідних норм права, 
викладених у постановах найвищого суду, 
нівелюють дійсний зміст норм права, ство-
рюється технічна підміна частини правової 
матерії, набувають значення інтерпретацій-
но-правові положення, що висловлені судом 
у відповідних актах офіційного тлумачення 
подібно до того, як би ми їх дійсно розгляда-
ли як джерело права [21, с. 219-220]. 
Також, доцільно навести і позицію-

Б. Кардозо, який свого часу писав, що суд 
творить право там, де відсутні закони, пре-
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цеденти та інші формальні джерела права [22]. 
Дійсно, з останньою думкою слід погодитись, 
але з єдиним застереженням, що така діяль-
ність суду можлива лише за тих обставин, 
коли закон надає судам правотворчі можли-
вості. Якщо брати правову систему України, 
то ВС така можливість сьогодні не надана, 
оскільки він, відповідно до чинного законо-
давства, лише має застосовувати норми при 
вирішенні конкретної справи, а отже, пови-
нен діяти згідно із законом та відповідно до 
закону. Дії суду які суперечать наведеному 
правилу, йдуть усупереч принципу верхо-
венства права, незалежно від того, які у ньо-
го наміри – добрі чи погані. 
Варто також звернути увагу і на прак-

тику ЄСПЛ з цього приводу. Так, у юри-
дичній літературі вказується [23, с. 54], 
що концепція «закон» (в англомовному ва-
ріанті – law), як зазначає ЄСПЛ, включає 
як статутне право (в англомовному варіан-
ті – statutory law також розуміється як пра-
во, виражене в законодавчих актах), так і 
прецедентне право («суддівське право»). 
У зв’язку з цим, суд завжди розуміє термін 
«закон» у його «сутнісному», а не у «фор-
мальному» сенсі. А тому такий термін охо-
плює як «писане право», що включає, крім 
закону, також і законодавчі акти нижчого 
рівня, у тому числі нормативні заходи, які 
приймаються професійними регулюваль-
ними органами в межах делегованих їм 
незалежних нормотворчих повноважень 
парламентом, так і неписане право. Та-
ким чином, зазначає ЄСПЛ, «закон» – це 
положення, що діють у тому вигляді, як їх 
розтлумачили компетентні суди [24, п. 83] 
у світлі нових практичних змін [25, п. 28]. 
При цьому, слід звернути увагу, що преце-
дентне право, безсумнівно, є дуже важли-
вим джерелом права, але, як зазначається 
таким судом, є вторинним, тоді як «закон» 
(у розумінні статутного права) є первинним 
джерелом права [25, п. 27]. У цілому, Суд 
визнає «законом» ту систему джерел пра-
ва, яка діє в державі-учасниці Конвенції 
[26, p. 303], за умови, що їх зміст відповідає 
необхідним для цього документа вимогам 
та не суперечить принципу верховенства 
права.

Наведене вказує, що в процесі право-
застосування цивільно-правових норм, які 
містяться лише у відповідних, визнаних у 
державі джерелах регулювання цивільних 
відносин, відповідні суб’єкти мають також 
керуватися і практикою ВС України, яка 
за своєю суттю є лише актами офіційного 
тлумачення цивільно-правових норм, тоб-
то певними легальними інструкціями, що 
роз’яснюють, які саме норми права та яким 
чином вони застосовуються до певного ви-
падку. При цьому, слід мати на увазі, що 
судова практика ВС має другорядний ха-
рактер та як джерело правозастосування 
має використовуватися лише у комплексі 
тоді, коли вона не створює стан правової 
невизначеності. Останнє стосується тих ви-
падків, коли ВС, виходячи за межі закону, 
здійснює не тлумачну діяльність, а право-
творчу. 
Така позиція підтверджується сьогод-

нішнім станом правового регулювання. 
Так, відповідно до ч. 1 ст. 36. Закону Укра-
їни «Про судоустрій і статус суддів» Верхо-
вний Суд є найвищим судом у системі судо-
устрою України, який забезпечує сталість 
та єдність судової практики у порядку та 
спосіб, визначені процесуальним законом. 
Також у ч. 2 зазначено, що Верховний Суд: 
здійснює аналіз судової статистики та уза-
гальнення судової практики; звертається 
до Конституційного Суду України щодо 
конституційності законів, інших правових 
актів, а також щодо офіційного тлумачення 
Конституції України; забезпечує однако-
ве застосування норм права судами різних 
спеціалізацій у порядку та спосіб, визначе-
ні процесуальним законом; здійснює інші 
повноваження, визначені законом. У ч. 2 
аналізованого закону слід звернути увагу 
на те, що Верховний Суд «забезпечує од-
накове застосування норм права …». Тут 
виникає питання: чи здатні правові пози-
ції Верховного Суду регулювати цивільні 
відносини? Наприклад, для забезпечення 
однакового застосування однієї цивіль-
но правової норми, що міститься в законі, 
чи може Верховний Суд своєю діяльністю 
створює іншу? 
Важливо відмітити, що відповідно до 

ст. 263 ЦПК України судове рішення пови-
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нно ґрунтуватися на засадах верховенства 
права, бути законним і обґрунтованим. При 
цьому, законним є рішення, ухвалене судом 
відповідно до норм матеріального права із 
дотриманням норм процесуального права. 
Відповідно, при вирішенні певної справи 
суд керується відповідними нормами мате-
ріального права із дотриманням порядку 
передбаченим процесуальним законодав-
ством. До цивільних відносин, виходячи із 
ст. 1 ЦК України, суд застосовує лише ци-
вільне законодавство. Як зазначається у 
юридичній літературі, до цивільного зако-
нодавства відносяться: загальні засади ци-
вільного законодавства; Конституція Укра-
їни; відповідні міжнародні договори; акти 
цивільного законодавства; договір та звичай 
[27, с. 205; 28, p. 114]. Несуперечним має 
бути висновок, що лише у цивільному зако-
нодавстві можуть міститися цивільно-пра-
вові норми. До цивільного законодавства, 
виходячи із вищенаведеного не відносяться 
судові рішення Верховного Суду, а тому, на-
вряд чи такий суд може здійснювати нор-
мотворчу діяльність, створювати цивіль-
но-правові норми. Якщо Верховний Суд, 
відповідно до закону, не має здатність ство-
рювати цивільно-правові норми, то забезпе-
чення однакового застосування норм права 
може бути реалізовано лише через тлумач-
ну (роз’яснювальну) діяльність. Усе це дає 
підстави зробити висновок, що Верховний 
Суд наділений лише можливістю здійснюва-
ти офіційне тлумачення (роз’яснення) пра-
вових норм, а не створювати чи змінювати 
норми права. Висновки Верховного Суду, 
які підпадають під ознаки норми права, ма-
ють розглядатися як такі, що не сумісні з 
принципом верховенства права. 

Висновки
Наведене свідчить, що судова практика 

Верховного Суду відіграє важливу роль у 
процесі правозастосування цивільно-право-
вих норм. Їх головна роль – усунення проя-
вів правової невизначеності у правозастосу-
ванні. Поряд з цим, у порівнянні з цивільно-
правовими нормами, вони відіграють хоча і 
важливу роль у правозастосуванні, – але вто-
ринну. Судова практика Верховного Суду 
є офіційними актами судового тлумачення 

(роз’яснення) правових норм, які забезпе-
чують, на майбутнє, сталість та єдність судо-
вої практики, що відбувається за правилами 
цивільного та господарського судочинства. 
Крім цього, вона направлена на забезпе-
чення дотримання принципу правової ви-
значеності, сприяє реалізації принципу рів-
ності всіх громадян перед законом і судом. 
Останнє може бути досягнуто лише тоді, 
коли правові позиції ВС не створюють стан 
правової невизначеності та сприяють тому, 
що норми цивільного права застосовують-
ся судами однаково в подібних цивільних 
та господарських справах щодо різних осіб. 
При цьому, висновки Верховного Суду, які 
підпадають під ознаки норми права, мають 
розглядатися як такі, що не сумісні з прин-
ципом верховенства права. 
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It is established that the main role of the judicial 
practice of the Supreme Court is to eliminate mani-
festations of legal uncertainty in law enforcement. It 
is proved that such judicial practice contributes to the 
implementation of the principle of equality of all citi-
zens before the law and the court, and it also ensures 
the future constancy and unity of judicial practice.

It is revealed that the legal position of the Su-
preme Court, which of actually acquires the charac-
teristics of a norm of law, hers should be considered 
as incompatible with the principle of the rule of law, 
as hers regulatory force creates a state of legal uncer-
tainty in law.

Keywords: rule of law, judicial practice, Su-
preme Court, civil law norm, acts of judicial interpre-
tation (explanation) of legal norms.

Shyshka N.V.
THE ROLE OF JUDICIAL PRACTICE 

OF THE SUPREME COURT IN THE 
PROCESS OF LAW ENFORCEMENT OF 

CIVIL LAW NORMS
In the article, based on the analysis of the norms 

of current civil legislation, the legal position of the 
European Court of human rights and scientifi c ap-
proaches of domestic and foreign scientists, analyzes 
and determines the place and role of judicial practice 
of the Supreme Court in the process of law enforce-
ment of civil law norms. It is concluded that the judi-
cial practice of the Supreme Court plays an important 
role in the process of law enforcement of civil law 
norms, however, in comparison with civil law norms, 
their role is secondary. Based on the fact that accord-
ing to the Civil Code of Ukraine, the judicial practice 
of the Supreme Court does not belong to the sources 
of civil law, this gave the author grounds to argue 
that such a court does not have the ability to carry out 
rulemaking, in particular, to create, change or cancel 
civil law norms. It is proved that the Supreme Court 
is only endowed with the ability to conduct an offi cial 
interpretation (explanation) of legal norms, and its 
judicial practice is offi cial acts of judicial interpreta-
tion (explanation) of legal norms.
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ÄÅßÊ² ÏÈÒÀÍÍß ÂÈÇÍÀÍÍß ÄÎÃÎÂÎÐÓ 
ÄÀÐÓÂÀÍÍß ÍÅÄ²ÉÑÍÈÌ, Â×ÈÍÅÍÎÃÎ Ï²Ä 

ÂÏËÈÂÎÌ ÏÎÌÈËÊÈ ÒÀ ÎÁÌÀÍÓ

У статті досліджуються питання визна-
ння договору дарування недійсним, вчиненого 
під впливом помилки та обману на підставі 
сформованої судової практики. Встановлено, 
що найпоширенішими підставами визнання 
договору дарування недійсним є невідповідність 
такої умови дійсності правочину як «співпа-
діння волі та волевиявлення сторін» (т.з. вади 
волі). 
Обґрунтовані положення, які слід врахову-

вати під час доказування недійсності договору 
дарування, вчиненого під впливом помилки, зо-
крема: особа на підтвердження своїх вимог про 
визнання правочину недійсним повинна довес-
ти, що така помилка дійсно мала місце, а та-
кож, що вона має істотне значення; істотне 
значення має помилка щодо природи правочи-
ну, прав та обов’язків сторін, таких властивос-
тей і якостей речі, які значно знижують її цін-
ність і можливість використання за цільовим 
призначенням; помилка щодо мотивів не має 
істотного значення, крім випадків, встановле-
них законом. 
Визначені положення, які слід враховувати 

під час доказування недійсності договору дару-
вання, вчиненого під впливом обману, а саме: 
ознакою обману є умисел у діях однієї зі сторін 
правочину; обман має місце, якщо сторона за-
перечує наявність обставин, які можуть пере-
шкодити вчиненню правочину, або якщо вона 
замовчує їх існування; правочин визнається 
вчиненим під впливом обману у випадках на-
вмисного введення іншої сторони в оману щодо 
обставин, які впливають на вчинення право-
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чину; наявність умислу в діях відповідача, іс-
тотність значення обставин, щодо яких особу 
введено в оману, і сам факт обману повинна 
довести особа, яка діяла під впливом обману; 
суб’єктом введення в оману завжди є сторона 
правочину, – як безпосередньо, так і через ін-
ших осіб за домовленістю. 
Ключові слова: договір дарування; дару-

вальник; обдаровуваний; недійсність правочи-
ну; воля та волевиявлення; обман; помилка.

Постановка проблеми
Недійсність правочинів є одним із най-

складніших підрозділів цивільного права 
та викликає постійні дискусії як серед на-
уковців, так і серед суддів та інших прак-
тикуючих юристів. Це обумовлено, на-
самперед, особливою правовою природою 
цього інституту. Переважна частина ци-
вільного права оперує юридичними фак-
тами, які мають незмінне значення для 
учасників відповідних правовідносин, на-
приклад: укладення договору, невиконан-
ня зобов’язання, заподіяння шкоди тощо. 
Натомість визнання правочину недійсним 
фактично змінює його статус на «неправо-
мірний юридичний факт» уже після того, 
як протягом тривалого часу він розглядав-
ся і сторонами, і суспільством як правомір-
ний та обов’язковий до виконання. Більше 
того, досить часто визнання правочину не-
дійсним спричиняє наслідки не тільки для 
його сторін, але і впливає на права третіх 
осіб. Необхідність балансування інтересів 
усіх цих суб’єктів є непростим завданням 
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для судді при визначенні наслідків недій-
сності правочину.
Кожен день виникають спори щодо від-

повідності договорів нормам чинного зако-
нодавства і вагомий пласт спорів, які роз-
глядаються судами, становлять справи про 
визнання недійсними договорів дарування. 
Ухвалення різних за змістом судових рі-
шень у подібних правовідносинах і зумов-
лює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень                          
і публікацій

Серед тих, хто займався вивченням 
цього питання можна виділити таких на-
уковців і дослідників як: М. Бару, Л. Ба-
ранову, В. Борисову, К. Граве, О. Дзеру, 
І. Жилінкову, А. Ісаєва, І. Кοрοбейнікοва, 
В. Кучера, Н. Кузнецову, Н. Мещерякοва, 
Т. Нікοлаєва, В. Нοвікοва, І. Нοвицькοгο, 
І. Спасибо-Фатєєву, О. Розгон, В. Яроцько-
го та інших.
Але різна за змістом судова практика 

спонукає до постійного вивчення та аналізу 
не тільки теоретичних аспектів недійсності 
договору дарування, а й практичних, зокре-
ма визнання недійсними договорів дару-
вання, вчинених особою помилково та під 
впливом обману.

Метою дослідження є обґрунтування 
положень щодо удосконалення законодав-
ства про визнання договору дарування не-
дійсним та практики його застосування під 
час розгляду судами такої категорії справ.

Виклад основного матеріалу
Підстави для визнання договорів не-

дійсними визначені Цивільним кодексом 
України [1]. Такі підстави є спільними при 
визнанні недійсним будь-якого правочину, 
і договір дарування не є  винятком. Від-
повідно до ст. 215 ЦК України правочин є 
недійсним у разі недодержання сторонами 
при його укладанні вимог, що встановле-
ні законом. Крім того, законом встановле-
но конкретні випадки, при настанні яких 
правочин може бути визнаний недійсним 
у судовому порядку. Так, згідно зі стаття-
ми 229– 230 ЦК України недійсними пра-
вочинами визнаються наступні: правочин, 

вчинений особою помилково, та правочин, 
вчинений під впливом обману. 
Правочин, вчинений особою помилково (під 

впливом помилки) щодо обставин, які мають 
істотне значення. Воля особи до вчинення 
правочину та результат правочину не узго-
джуються в разі помилки, якщо вона має іс-
тотне значення. Істотною може вважатись 
помилка, наслідки якої взагалі неможливо 
усунути або для їх усунення стороні, яка 
помилилася, необхідно здійснити значні 
витрати. Найчастіше хибне сприйняття 
стосується правової природи та предмета 
правочину, що може виникнути при ви-
значенні тотожності предмета. Обставини, 
щодо яких помилилася сторона правочину, 
мають існувати або, навпаки, бути відсут-
німи саме на момент вчинення правочину. 
Сторона, на підтвердження своїх вимог про 
визнання правочину недійсним, повинна 
довести, що така помилка насправді мала 
місце, тобто надати докази, які б свідчили 
про її помилку щодо істотних обставин пра-
вочину. Згідно зі ст. 229 ЦК України, якщо 
особа, яка вчинила правочин, помилила-
ся щодо обставин, які мають істотне зна-
чення, такий правочин може бути визна-
ний судом недійсним. Згідно п. 19 ППВС 
України «Про судову практику розгляду 
цивільних справ про визнання правочинів 
недійсними» [2] від 06.11.2009 року, обста-
вини, щодо яких помилилася сторона пра-
вочину (ст. 229 ЦК України), мають існува-
ти саме на момент вчинення правочину. Як 
правильно зазначає О. В. Розгон, особа на 
підтвердження своїх вимог про визнання 
правочину недійсним повинна довести, що 
така помилка дійсно мала місце, а також що 
вона має істотне значення [3, c. 23]. Не є по-
милкою щодо якості речі неможливість її 
використання або виникнення труднощів 
у її використанні, що сталося після вико-
нання хоча б однією зі сторін зобов’язань, 
які виникли з правочину, і не пов’язане з 
поведінкою іншої сторони правочину. Не 
має правового значення помилка щодо роз-
рахунку одержання користі від вчиненого 
правочину.
Поширеним прикладом справ про ви-

знання недійсним правочину з мотивів вчи-
нення його під впливом помилки є спори 
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про визнання недійсним договору даруван-
ня житла за позовом дарувальника, який 
посилається на те, що він вважав, що укла-
дає договір довічного утримання.
У п. 11 Аналізу ВССУ щодо застосування 

Постанови Пленуму ВСУ № 9 з цього при-
воду вказано наступне: «…Значну частину 
спорів, які розглядалися судами, станов-
лять справи про визнання недійсними пра-
вочинів, вчинених під впливом обману або 
помилки; найчастіше це пов’язано із відчу-
женням нерухомого майна. Визначення по-
няття обману, помилки та їх ознак є досить 
актуальною проблемою з огляду на те, що 
у правозастосовчій практиці ці поняття іно-
ді або ототожнюються, або робиться висно-
вок, наприклад, про те, що обман з боку од-
нієї сторони зумовив помилку з боку іншої 
сторони».
Такий висновок передбачає його об-

ґрунтування з посиланням на конкретні об-
ставини справи, адже має суттєве значення 
те, щодо яких саме обставин помилилася 
особа, чи була вона стороною правочину, 
ким і за яких обставин було повідомлено 
викривлену інформацію з метою спонукати 
особу до вчинення правочину тощо.
Позивачі, звертаючись із такими вимо-

гами, в основному обґрунтовували їх тим, 
що, укладаючи договори дарування, вони 
вважали, що укладають договір довічного 
утримання, а тому помилялися щодо право-
вих наслідків договору, і це є обставиною, 
що має істотне значення для визнання пра-
вочину недійсним з підстав, передбачених 
ст. 229 ЦК України [4, c. 117].
Втім, як слушно зауважує І. В. Спасибо-

Фатєєва, помилка щодо предмета правочи-
ну може стосуватися неправильного уявлен-
ня про його склад або властивості. Це може 
мати місце, коли цей предмет становить не 
окрема річ, а сукупність речей, майновий 
комплекс і за відсутності вимог закону щодо 
правочинів з ними, особа не мала повного 
уявлення про його склад. При зверненні 
до суду особа на підтвердження своїх вимог 
про визнання правочину недійсним пови-
нна довести на підставі належних і допусти-
мих доказів, у тому числі пояснень сторін і 
письмових доказів, наявність обставин, які 
вказують на помилку, – неправильне сприй-

няття нею фактичних обставин правочину, 
що вплинуло на її волевиявлення, дійсно 
було і має істотне значення [5, c. 164].
ВССУ з цього приводу зазначає: «…під 

час розгляду справ про оспорення правочи-
нів із вказаних підстав судам слід ретельно 
та достеменно встановлювати не тільки об-
ставини, на які посилається позивач як на 
обґрунтування свого позову (чи є він осо-
бою похилого віку, чи є відчужуване майно 
його єдиним житлом, чи отримував він ко-
шти за нього, чи була обіцянка відповідача 
піклуватися про нього), а й обставини щодо 
посвідчення нотаріусом правочину. Зокре-
ма, суди мають встановлювати, чи було про-
читано текст правочину вголос нотаріусом, 
зважаючи на похилий вік чи наявність пев-
них хвороб у позивача, чи здійснювалось 
нотаріусом роз’яснення сторонам правочи-
ну його правових наслідків. Встановлення 
зазначених обставин може мати важливе 
значення для визначення того, чи усвідом-
лював (і в якій мірі) позивач на момент укла-
дення правочину його правову природу та 
юридичні наслідки. За необхідності для 
встановлення таких обставин суд вправі до-
питати нотаріуса, що посвідчував договір» 
[6]. Водночас, при вирішенні питання про 
допит нотаріуса як свідка слід ураховувати 
обмеження, встановлені ч. 9 ст. 8 Закону 
України «Про нотаріат» [7], відповідно до 
якої нотаріус не має права давати свідчення 
як свідок щодо відомостей, які становлять 
нотаріальну таємницю, крім випадків, коли 
цього вимагають особи, за дорученням яких 
або щодо яких вчинялися нотаріальні дії.
Також слід розуміти, що при вирішен-

ні питання щодо вчинення правочину під 
впливом помилки суд оцінює наведені об-
ставини у сукупності, а відтак існування од-
нієї із вказаних обставин саме по собі не є 
достатньою обставиною для висновку про 
укладення договору дарування нерухомості 
під впливом помилки.
Прикладом такої оцінки є постанова 

ВСУ від 27.04.2016 року у справі № 6-372цс-
16, якою залишено без змін рішення суду 
першої інстанції про визнання договору 
дарування недійсним за наступних підстав: 
«…Ураховуючи викладене, особа на під-
твердження своїх вимог про визнання пра-
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вочину недійсним повинна довести на під-
ставі належних і допустимих доказів, у тому 
числі пояснень сторін і письмових доказів, 
наявність обставин, які вказують на помил-
ку, – неправильне сприйняття нею фактич-
них обставин правочину, що вплинуло на 
її волевиявлення, і що ця помилка дійсно 
була і має істотне значення. Такими обста-
винами є: вік позивача, його стан здоров’я 
та потреба у зв’язку із цим у догляді й сто-
ронній допомозі; наявність у позивача спір-
ного житла як єдиного; відсутність фактич-
ної передачі спірного нерухомого майна за 
оспорюваним договором дарувальником 
обдаровуваному та продовження позива-
чем проживати у спірній квартирі після 
укладення договору дарування.
З цього приводу ВСУ висловив свою 

правову позицію стосовно визнання не-
дійсним договору дарування, вчиненого 
під впливом помилки, а саме: «наявність 
чи відсутність помилки – неправильного 
сприйняття позивачем фактичних обставин 
правочину, що вплинуло на волевиявлення 
особи під час укладення договору даруван-
ня замість договору довічного утримання, 
суд визначає не тільки за фактом прочитан-
ня сторонами тексту оспорюваного дого-
вору дарування та роз’яснення нотаріусом 
суті договору, а й за такими обставинами, 
як: вік позивача, його стан здоров’я та по-
треба у зв’язку із цим у догляді й сторонній 
допомозі; наявність у позивача спірного не-
рухомого майна за оспорюваним договором 
дарування дарувальником обдаровуваному 
та продовження позивачем проживати в 
спірній квартирі після укладення договору 
дарування. Лише в разі встановлення цих 
обставин норми ч. 1 ст. 229 та ст.ст. 203 та 
717 ЦК України у сукупності вважаються 
правильно застосованими» [8].
З огляду на викладене суд першої ін-

станції, установивши, що ОСОБА_3, як лю-
дина похилого віку, за станом здоров’я по-
требує стороннього догляду та матеріальної 
допомоги, погодився на передачу квартири, 
яка є його єдиним житлом та у якій він про-
довжував проживати після укладення дого-
вору дарування, у власність ОСОБА_1 лише 
за умови довічного утримання й, укладаю-
чи спірний договір, помилявся щодо право-

вої природи правочину, прав та обов’язків, 
які виникнуть після цього укладенням між 
ним і відповідачем, дійшов правильного ви-
сновку про наявність правових підстав для 
визнання недійсним спірного договору да-
рування в порядку статті 229 ЦК України 
…» [9].
Аналогічного висновку про недійсність 

договору дарування ВСУ дійшов у Поста-
нові від 16.03.2016 у справі № 6-93цс16, 
оскільки «…судом апеляційної інстанції 
встановлено, що після укладення оспорю-
ваного договору дарування ОСОБА_3 про-
довжувала проживати у спірній квартирі до 
своєї смерті; передача квартири фактично 
не відбулася; у силу свого похилого віку та 
стану здоров’я остання потребувала сторон-
нього догляду та матеріальної допомоги; 
ОСОБА_3 зверталася до суду з позовною 
заявою про визнання спірного договору 
дарування недійсним у силу статті 229 ЦК 
України; у матеріалах справи наявна відмо-
ва у порушенні кримінальної справи за за-
явою ОСОБИ_3 з приводу вчинення ОСО-
БА_2 шахрайських дій з метою заволодіння 
її квартирою, у яких заявниця стверджува-
ла про те, що вона не розуміла, що вчиняє 
договір дарування, а не договір довічного 
утримання…» [10].
Слід акцентувати увагу, що предметом 

доказування в суді є те, що помилка дійсно 
мала місце, а також, що вона має істотне зна-
чення. Так, згідно зі ст. 60 Цивільно-проце-
суального кодексу України [11], кожна сто-
рона зобов’язана довести ті обставини, на 
які вона посилається як на підставу своїх ви-
мог і заперечень, крім випадків, встановле-
них ст. 61 цього Кодексу. Докази подаються 
сторонами та іншими особами, які беруть 
участь у справі. Доказуванню підлягають 
обставини, які мають значення для ухва-
лення рішення у справі і щодо яких у сторін 
та інших осіб, які беруть участь у справі, ви-
никає спір. Доказування не може ґрунтува-
тися на припущеннях. Так, наприклад, сам 
дарувальник за життя не звертався до суду 
з позовом, що під час укладання правочину 
помилявся і ця помилка має істотне значен-
ня, не заперечував дійсність правочину. Під 
час укладання правочину нотаріусом йому 
були роз’яснені всі наслідки правочину, від-
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мінність договору дарування від договорів 
довічного утримання та купівлі-продажу. 
Зазначені обставини не спростовані пози-
вачем. Наявність між ОСОБА_8 та його си-
нами певних стосунків, не повідомлення їх 
про намір подарувати квартиру не є пере-
конливим доказом наявності помилки під 
час укладання правочину. Також не є таки-
ми доказами отримання ОСОБА_8 грошо-
вої допомоги на лікування від відповідача. 
Навпаки, про намір ОСОБА_8 подарувати 
квартиру свідчать свідки ОСОБА_10, ОСО-
БА_11 та нотаріус ОСОБА_6. Отже, пози-
вачем не доведено суду, що ОСОБА_8 по-
милявся щодо істотних обставин правочину 
під час укладання договору дарування. По-
зовні вимоги ґрунтуються на припущеннях 
і не підлягають задоволенню [12].
Правочин може бути визнаний вчиненим 

під впливом обману у випадку навмисного ці-
леспрямованого введення іншої сторони в 
оману щодо фактів, які впливають на укла-
дення правочину. Правочин укладений під 
впливом обману, якщо одна з його сторін 
навмисно ввела іншу сторону в оману щодо 
обставин, які мають істотне значення. Озна-
кою обману, на відміну від помилки, є уми-
сел: особа знає про наявність чи відсутність 
певних обставин і про те, що друга сторо-
на, якби вона володіла цією інформацією, 
не вступила б у правовідносини, не вигід-
ні для неї. Обман також має місце, якщо 
сторона заперечує наявність обставин, які 
можуть перешкодити вчиненню правочи-
ну, або якщо вона замовчує їх існування. 
Правочин, здійснений під впливом обману, 
на підставі ст. 230 ЦК України може бути 
визнаний судом недійсним. Вбачається, 
що саме позивач як сторона, яка діяла під 
впливом обману, повинен довести наяв-
ність умислу з боку відповідача, істотність 
значення обставин, щодо яких її введено 
в оману, і сам факт обману. Якщо все інше, 
крім умислу, доведено, вважається, що мала 
місце помилка. Варто враховувати, що об-
ман стосовно мотиву, тобто внутрішнього 
спонукання особи до здійснення правочи-
ну, не має істотного значення. Закон не пе-
редбачає недійсність удаваного правочину, 
а лише пропонує застосувати до відносин 
сторін норми, що регулюють той правочин, 

який сторони дійсно мали на увазі. Так, до 
прикладу, свої позовні вимоги позивачка 
обґрунтовувала тим, що договір даруван-
ня вона уклала під впливом тяжкої обста-
вини, на вкрай невигідних умовах, оскіль-
ки на момент його укладення була тяжко 
хворою і потребувала догляду. Відповідачі, 
скориставшись її станом, вмовили укласти 
спірний правочин, який би гарантував їх 
догляд за нею до самої смерті. Проте після 
укладення договору дарування відповідачі 
змінили ставлення до неї, мотивуючи свою 
відмову тим, що вони не брали на себе та-
ких обов’язків за договором. Укладення до-
говору поставило її у вкрай невигідне ста-
новище, оскільки вона іншого житла не має 
і позбавлена сторонньої допомоги, на яку 
розраховувала. Відмовляючи в задоволенні 
позову, суд першої інстанції, з висновком 
якого погодився і суд апеляційної інстан-
ції, виходив з того, що хвороба позивачки 
не вплинула на її волевиявлення подарува-
ти квартиру В. О. М., якому вона у серпні-
2007 р. надала довіреність на представ-
ництво її інтересів з питань підготовки та 
отримання всіх необхідних документів для 
подальшого дарування квартири [13].
Інколи зустрічаються випадки, коли від-

сутні в діях «іншої сторони ― ОСОБА_2» 
наміри ввести в оману або змусити ОСО-
БА_1 укласти договір під впливом помилки, 
оскільки ОСОБА_1 помилилася в резуль-
таті її власного недбальства. Але помилка 
внаслідок власного недбальства, незнання 
закону чи неправильного його тлумачен-
ня однією зі сторін не є підставою для ви-
знання правочину недійсним (п. 19 ППВС 
України «Про судову практику розгляду 
цивільних справ про визнання правочинів 
недійсними» від 06.11.2009 року).
Наведемо приклади судових рішень з 

помилковим сприйняттям обставин, які ма-
ють істотне значення, зокрема, щодо право-
вої природи правочину, прав та обов’язків 
сторін, оскільки сторона договору вважає 
цей правочин договором довічного утри-
мання, а не договором дарування.
Так, позивачка зазначила, що, укла-

даючи договори дарування, мала на меті 
укладення договору довічного утримання, 
оскільки є інвалідом І групи через вродже-
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ну сліпоту, у силу похилого віку та за станом 
здоров’я потребує сторонньої допомоги і 
догляду. Посилаючись на те, що укладені 
договори не відповідали її внутрішній волі, 
просила визнати їх недійсними. Суд каса-
ційної інстанції (ухвала Вищого спеціалізо-
ваного суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 21 березня 2012 
року), залишаючи без змін рішення судів 
попередніх інстанцій про задоволення по-
зовних вимог щодо визнання договору да-
рування недійсним, виходив із того, що 
позивач, який є особою похилого віку, ін-
валідом І групи, укладаючи договір, мав на 
меті отримати від відповідача необхідну до-
помогу та догляд і не мав наміру дарувати 
будинок сторонній людині, що свідчить про 
укладення договору під впливом помилки. 
У цій справі касаційний суд, відмовляючи 
у відкритті провадження, не звернув уваги 
на те, що всупереч вимогам ч. 1 ст. 229 ГК 
рішення апеляційного суду не містить пере-
конливих висновків про наявність або від-
сутність помилки ― неправильного сприй-
няття позивачкою фактичних обставин до-
говору, що вплинуло на її волевиявлення 
і залишив без уваги висновки суду першої 
інстанції, засновані на встановленому фак-
ті відсутності волевиявлення при укладен-
ні нею договору про безоплатну передачу 
у власність відповідача будинку, який є її 
єдиним житлом, і двох земельних ділянок. 
Позивачка за станом здоров’я потребує 
стороннього догляду та матеріальної допо-
моги, погодилася на передачу нерухомо-
го майна у власність відповідача тільки за 
умови довічного утримання та, укладаючи 
спірні договори, помилялася щодо правової 
природи правочину, прав та обов’язків, які 
виникнуть після його укладення між нею і 
відповідачем [14]. 
Зауважимо, що у суді має бути доведено 

наявність або відсутність помилки у зв’язку 
з неправильним сприйняттям фактичних 
обставин договору, що вплинуло на її во-
левиявлення або є підстави вважати, що це 
суперечить інтересам особи. Так, позивач 
пояснив, що договір дарування квартири 
повинен бути визнаний недійсним на під-
ставі того, що цей договір був складений 
під впливом помилки, оскільки насправді 

йшлося про укладення договору довічного 
утримання (догляду), і позивач мав на ува-
зі цей договір, але всупереч його інтересам 
був укладений договір дарування квартири. 
Із змісту договору, який був укладений між 
сторонами, слідує, що ОСОБА_1 подарував, 
а ОСОБА_2 прийняла в дар квартиру під 
номером 4 у будинку № 7 по вулиці Ігнатен-
ка у місті Ялта. Приватний нотаріус ОСО-
БА_4 підтвердив у судовому засіданні, що 
сторони мали намір укласти тільки договір 
дарування квартири, про укладання догово-
ру довічного утримання (догляду) не йшло-
ся. На момент укладання цього договору 
відповідач ОСОБА_2 не була сторонньою 
людиною для позивача. Свідок ОСОБА_7 
підтвердила той факт, що її сусід ОСОБА_1 
протягом двох або більше років проживав 
разом з ОСОБА_2, він їй казав, що це його 
дружина. Позивач не навів доказів стосовно 
заявлених вимог. Посилання позивача на 
поганий стан здоров’я в момент укладення 
договору не може бути прийняте судом до 
уваги, оскільки у суду не має підстав стави-
ти під сумнів пояснення третьої особи при-
ватного нотаріуса ОСОБА_4 про обставини 
укладення договору дарування квартири. 
Суд не погоджується з тезою позивача про 
те, що цей договір був складений під впли-
вом помилки та не бачить у діях відпові-
дачки або нотаріуса наміру ввести в оману 
ОСОБА_1. Заява ОСОБА_1 про те, що він 
мав на увазі договір довічного утримання 
(догляду) не знайшла свого підтвердження у 
судовому засіданні і спростовується доказа-
ми, які були предметом дослідження у судо-
вому засіданні. У цьому випадку вбачається 
погоджена дія двох сторін дарувальника та 
обдаровуваної особи на укладання договору 
дарування квартири, що підтверджується, у 
тому числі, і поясненнями приватного нота-
ріуса, який перевірив дієздатність сторін і 
переконався у їх намірах, а саме, у намірах 
дарувальника ОСОБА_1 подарувати квар-
тиру, а обдаровуваної ОСОБА_2 прийняти 
в дар вказану квартиру. У суду не має під-
став вважати договір дарування договором 
довічного утримання, а тому не має підстав 
для розірвання цього договору (довічного 
утримання). Посилання позивача на ту об-
ставину, що відповідачка не виконує взя-
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ті на себе обов’язки по догляду за ним, не 
можуть бути прийнятими до уваги, оскіль-
ки у договорі прямо сказано про те, що да-
рувальник також свідчить, що укладення 
цього договору не пов’язане із виконанням 
Обдаровуваною будь-яких дій майнового 
або немайнового характеру на користь Да-
рувальника зараз або в майбутньому (п.6 
договору). На підставі наведеного у суду та-
кож не має підстав для визнання недійсним 
договору дарування, який був складений 
між ОСОБА_2 і ОСОБА_3. Підстав для за-
доволення позову неає [15].

Висновки
По-перше, аналіз судової практики щодо 

визнання договору дарування недійсним 
свідчить про те, що найпоширенішими 
підставами визнання договору дарування 
недійсним є невідповідність такої умови 
дійсності правочину як «співпадіння волі 
та волевиявлення сторін» (т.з. вади волі) 
(укладення договору дарування під впли-
вом помилки, обману).
По-друге, під час доказування недійсності 

договору дарування, вчиненого під впли-
вом помилки, слід враховувати наступні 
положення: (1) особа на підтвердження 
своїх вимог про визнання правочину не-
дійсним повинна довести, що така помил-
ка дійсно мала місце, а також що вона має 
істотне значення; (2) істотне значення має 
помилка щодо природи правочину, прав та 
обов’язків сторін, таких властивостей і якос-
тей речі, які значно знижують її цінність і 
можливість використання за цільовим при-
значенням; (3) помилка щодо мотивів не 
має істотного значення, крім випадків, вста-
новлених законом; (4) не є помилкою щодо 
якості речі неможливість її використання 
або виникнення труднощів у її використан-
ні, що сталося після виконання хоча б одні-
єю із сторін зобов’язань, які виникли з пра-
вочину, і не пов’язане із поведінкою іншої 
сторони правочину.
По-третє, під час доказування недій-

сності договору дарування, вчиненого під 
впливом обману, слід враховувати наступ-
ні положення: (1) на відміну від помилки, 
ознакою обману є умисел у діях однієї зі сто-
рін правочину; (2) обман має місце, якщо 

сторона заперечує наявність обставин, які 
можуть перешкодити вчиненню правочи-
ну, або якщо вона замовчує їх існування;-
(3) правочин визнається вчиненим під впли-
вом обману у випадках навмисного введен-
ня іншої сторони в оману щодо обставин, 
які впливають на вчинення правочину;-
(4) наявність умислу в діях відповідача, іс-
тотність значення обставин, щодо яких осо-
бу введено в оману, і сам факт обману по-
винна довести особа, яка діяла під впливом 
обману (обман щодо мотивів правочину не 
має істотного значення); (5) суб’єктом вве-
дення в оману завжди є сторона правочину, 
– як безпосередньо, так і через інших осіб за 
домовленістю. 
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SUMMARY 
The article examines the issues of recognizing 

a gift agreement as invalid, committed under the 
infl uence of delusion and deception on the basis of 
established judicial practice. It has been established 
that the most common grounds for recognizing a 
gift agreement as invalid is the discrepancy between 
such a condition of the validity of the transaction as 
“coincidence of the will and expression of the will of 
the parties” (the so-called lack of freedom).

Provisions are substantiated that should be taken 
into account when proving the invalidity of a gift 
agreement made under the infl uence of delusion, in 
particular: a person, in confi rmation of his claims to 
recognize the transaction as invalid, must prove that 
such a delusion really took place, and also that it is of 
signifi cant importance; delusion about the nature of the 
transaction, the rights and obligations of the parties, such 
properties and qualities of the thing that signifi cantly 
reduce its value and the possibility of using it for its 
intended purpose; a delusion regarding the motives is 
not signifi cant, except in cases established by law.

The article defi nes the provisions that should be 
taken into account when proving the invalidity of a 
gift agreement made under the infl uence of deception, 
namely: a sign of deception is intent in the actions of 
one of the parties to the transaction; deception takes 
place if the party denies the existence of circumstances 
that may interfere with the transaction, or if it is silent 
about their existence; the transaction is deemed to 
have been completed under the infl uence of deception 
in cases of deliberate misleading of the other party 
regarding the circumstances that affect the transaction; 
the presence of intent in the actions of the defendant, 
the materiality of the signifi cance of the circumstances 
regarding which the person was misled, and the very 
fact of deception must be proved by the person who 
acted under the infl uence of deception; the subject of 
misleading is always a party to the transaction - both 
directly and through other persons by agreement.

Decisions of the Supreme Court are given that 
are relevant to the issue under consideration, and 
specifi c examples from the judicial practice are given 
to better refl ection the state of affairs at present and 
those problems that need to be resolved.

The work indicates the thoughts of scientists and 
researchers on a specifi c issue, which is an important 
component of solving existing problems.

Key words: the gift agreement; a donor; a gifted; 
an invalidity of the transaction; a will and expression 
of will; a deception; a delusion.
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ÊÎÌÏËÀªÍÑ-ÔÓÍÊÖ²ß ÑÓÁ’ªÊÒÀ 
ÃÎÑÏÎÄÀÐÞÂÀÍÍß: ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÅ 

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

В статье анализируются содержание и 
методы реализации комплаенс-функции, как 
эффективного инструмента предупреждения 
и минимизации коррупционных рисков, кон-
фликта интересов, несоответствия стан-
дартов или нарушения законодательства 
субъектом хозяйствования. 
Ключевые слова: комплаенс, комплаенс-

система, комплаенс-функции, комплаенс-рис-
ки, комплаенс-нормы, комплаенс-контроль, 
субъект хозяйствования.
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безпечення внутрішнього контролю в системі 
суб’єктів господарювання шляхом виокрем-
лення комплаєнсу. Це очікувано сприятиме 
підвищенню ліквідності для всіх зацікавлених 
осіб (стейкхолдерів) та відповідатиме принци-
пам, що розроблені Організацією економіч-
ного співробітництва та розвитку (ОЕСР) [3]: 

1) захист прав акціонерів;
2) рівне ставлення до акціонерів;
3) визнання передбачених законом прав 

зацікавлених осіб;
4) інформаційна відкритість;
5) ефективний корпоративний контроль 

і підзвітність правління перед акціонерами.
Забезпечення дієвої комплаєнс-функції 

має слугувати основою для неухильного до-
тримання чинного законодавства, правил 
та стандартів ведення бізнесу відповідно до 
окремої галузевої приналежності, а також 
прав і обов’язків, що знаходять своє відобра-
ження у таких фундаментальних поняттях, 
як справедливість (корелює з принципами 1 
і 2), відповідальність, (корелює з принципом 
3), прозорість і доступність інформації (коре-
лює з принципом 4) та підзвітність керівно-
му органу (корелює з принципом 5).

Зв’язок вказаної проблеми із 
важливими науковими та практичними 

завданнями
Значення та практична придатність 

комплаєнсу для впорядкування відносин у 
сфері господарювання є предметом обгово-
рення науковців та практиків останнім ча-
сом. 

Постановка проблеми у загальному             
вигляді

Зміни, що постійно відбуваються у світо-
вій економіці, об’єктивно впливають на стан 
суб’єктів господарювання і в Україні. До 
таких змін можна віднести не лише ті, що 
лежать в основі геополітичних потрясінь та 
економічних санкція а й ті, що виникають 
на фондових і сировинних ринках як наслі-
док перших. Крім зазначеного, слід мати на 
увазі і доволі розповсюджену позицію всіх 
зацікавлених осіб (стейкхолдерів), що вели-
ке значення має і недосконалість правового 
забезпечення функцій внутрішнього конт-
ролю суб’єктів господарювання [1; 2]. Такі 
суб’єктивні та об’єктивні фактори впливають 
на ліквідність суб’єктів господарювання, на-
слідком чого можуть бути як майнові та ре-
путаційні збитки на всіх рівнях організації 
процесу ведення господарської діяльності, 
так і визнання суб’єкта банкрутом. 
Частково зневілювати негативні фактори 

впливу може принципово новий підхід до за-
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Слід зазначити, що основним напрям-
ком такого обговорення є увага, яка має 
бути приділена визначенню двох осно-
вних понять. Перше з них має охоплю-
вати обсяг правомочностей співробітни-
ків комплаєнс-департаментів, щодо ви-
значення сфери ризиків, які підпадають 
під контроль останнього. До другого, з 
чим погоджується переважна більшість 
стейкхолдерів, – визначення організацій-
но-правової межі посадових прав спів-
робітників департаменту внутрішнього 
контролю та частково схожих за своїми 
функціями департаментів (департамен-
ту), що має право проводити внутрішньо-
господарський аудит діяльності власного 
суб’єкта господарювання. Не підлягає 
сумніву, що зазначене має пряме та без-
посереднє відношення до функцій комп-
лаєнс. Разом з тим не слід забувати, що 
вищезазначений розподіл має базуватись 
на особливостях галузевої належності як 
основного критерію, що визначає межу 
такого видового розподілу. 

 З огляду на зазначене, метою цієї статті 
є дослідження головних структурних еле-
ментів комплаєнс-функції, що спрямоване 
на підвищення ліквідності суб’єктів господа-
рювання шляхом невілювання суб’єктивних 
на об’єктивних ризиків при здійсненні 
суб’єктом господарювання своєї діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, у яких започатковано розв’язання 

цієї проблеми
Сьогодні в Україні щодо проблеми впро-

вадження функцій комплаєнсу у сфері госпо-
дарювання наукові дослідження практично 
відсутні. Окремим питанням запровадження 
зазначеного субінституту були присвячені 
роботи ряду вітчизняних та зарубіжних вче-
них, переважно представників економічної 
науки та менеджменту, таких як: О. Алєши-
на, М. Алєшин, В. Гелеверя, М. Хуторна, 
Ю. Бондаренко, О. Овсієнко, Ю. Беляєв, 
А. Терехова, Д. Копитін, О. Пустовалова, 
О. Данілін, О. Карпович, Ю.Трунцевський, 
Н. Сметаніна, Д. Попова та ін.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми, котрим присвячу-

ється означена стаття
Структурування комплаєнс-функцій має 

забезпечити системний підхід до дієвої орга-
нізації комплаєнс-контролю у суб’єкта госпо-
дарювання різних організаційно-правових 
форм та дозволить уникнути дублювання 
розподілу посадових обов’язків співробіт-
ників комплаєнс департаменту та співробіт-
ників, що мають забезпечувати внутрішній 
аудит. 
Вирішення цього важливого питання 

має базуватись на підходах щодо:
1) визначення виключного переліку об-

сягу правомочностей комплаєнс-контроле-
рів;

2) опрацювання методології, що має ле-
жати в основі побудови комплаєнс-функцій;

3) визначені структури комплаєнс (на-
прями виключного контролю; напрями 
перехресної відповідальності; напрями ви-
сокоалеаторних зон внутрішнього контр-
олю виключні зони внутрішнього аудиту та 
виявлення зон високої алеаторністі, що ма-
ють бути предметом уваги як внутрішнього 
комплаєнс-контролю, так і внутрішнього ау-
диту;

4) визначення на законодавчому рівні 
переліку суб’єктів, що мають здійснювати 
контроль та нагляд якісних показників ро-
боти комплаєнс-департаменту;

5) визначення того переліку заходів, що 
можуть бути покладені на суб’єкт господа-
рювання при неефективному здійсненні 
комплаєнс-контролю. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня і обґрунтування отриманих наукових 

результатів
Оксфордський словник англійської мови 

наводить наступне визначення зазначеного 
терміна: «комплаєнс» – діяльність, що від-
повідає встановленим вимогам чи вказів-
кам, або ж покора (англійською – compliance 
is an action in accordance with a request or 
command, obedience) [4].
Міжнародна асоціація комплаєнсу 

(International Compliance Association) визна-
чає поняття «комплаєнс» як здатність діяти 
відповідно до закону, набору правил та норм 
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або встановлених вимог та внутрішніх про-
цедур [5, с. 113].
Системний підхід як базис структуруван-

ня комплаенс-функції.
Важливість комплаєнс-функції для 

суб’єкта господарювання стає все більш важ-
ливою на тлі зростання тиску з боку конт-
ролюючих органів. Як зазначив Данілін О., 
про суттєве значення комплаєнса у сучасно-
му економічному житті свідчить те, що на 
Всесвітньому економічному форумі у швей-
царському Давосі серед чотирьох сфер, по-
кращання яких дозволить прискорити зрос-
тання як світової, так і національних еконо-
мік, експерти назвали скорочення бюрокра-
тії, боротьбу з корупцією, спрощений доступ 
до фінансування та кредитів, а також актив-
не застосування комплаєнс-практики [6].
Функція комплаєнс як ефективний ін-

струмент мінімізації комплаєнс-ризиків є 
ключовою в управління сучасним бізнесом, і 
не тільки фінансовими інститутами, а й орга-
нізаціями реального сектора економіки [6].
Визначення змісту функції комплаєнс 

має декілька поглядів, що знайшли своє ві-
дображення у науково-методичній літерату-
рі. 
Так, Ю. Бондаренко визначає зміст функ-

ції комплаєнс як невід’ємну частину корпо-
ративної культури компанії, за якої виконан-
ня кожним співробітником своїх посадових 
обов’язків, включаючи прийняття рішень на 
всіх рівнях, має відповідати стандартам за-
конності та сумлінності, встановлених ком-
панією для ведення своєї діяльності [7, с. 32].
На думку О. Овсієнка, сутність компла-

єнсу розкривається в його функціях: 
− управління ризиками; 
− підвищення рівня капіталізації бізне-

су; 
− зростання доходності й ринкової вар-

тості акцій; 
− дисциплінування менеджменту й на-

йманих працівників; 
− забезпечення лояльності стейкхолде-

рів; 
− оновлення стратегії компанії; 
− отримання додаткових конкурентних 

переваг; 
− створення ефективних норм господар-

ської поведінки [8, с. 182-183].

У той же час Ю. Беляєв пропонує влас-
ний підхід у визначенні комплає-функції як 
безперервну та специфічну діяльність з ви-
явлення випадків і фактів невідповідності 
законам і вимогам, нормативно-правовим 
актам, ринковим стандартам і внутрішнім 
документам організації, у тому числі, що 
стосуються вибудовування системи корпора-
тивного управлінн [9, с. 48]. 
Близьким за своїм змістовним наванта-

женням можна вважати визначення яке за-
пропоноване А. Тереховою та стосується 
комплаєнс-системи, під якою пропонується 
розуміти комплекс вбудованих у бізнес-про-
цеси корпорації видів внутрішнього конт-
ролю в розрізі людей, технічних засобів і до-
кументів, встановлених для дотримання зо-
внішніх і внутрішніх нормативів і вимог [10, 
с. 30]. 
Таке визначення спонукає до розумін-

ня комплаєнс-системи як складової частини 
внутрішнього контролю та одночасно може 
розумітись як управлінська функція суб’єкта 
господарювання.

 Слід мати на увазі, що, на відміну від за-
кріпленої на законодавчому рівні в еконо-
мічно розвинених країнах функції «компла-
єнс», в Україні це поняття виключно вико-
ристовується як привнесене великими іно-
земними бізнес-компаніями. 
Реалізація цієї функції покладається на 

суб’єктів, що мають приблизно однакові за-
вдання, проте носять різну назву. Найбільш 
розповсюдженими, що вживаються в бізнес-
середовищі та відносяться до назви струк-
турної одиниці суб’єкта господарювання, 
є підрозділи, що реалізують цю функцію і 
носять назву «комплаєнс» або «комплаєнс-
контроль», а фахівці, що безпосередньо за-
діяні у виконанні такого виду контролю, 
носять назву комплаєнс-менеджер, компла-
єнс-офіцер, комплаєнс-контролер, компла-
єнс-чемпіон, комплаєнс-амбасадор та також 
інші за схожістю функціональних обов’язків 
назви.
Структурування комплаєнс-функції може 

знаходитись в основі застосування систем-
ного підходу, що має передбачати відповід-
ність вимогам комплаєнс-функції як загаль-
но законодавчих норм, так і норм галузевого 
спрямування. 
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Структурування комплаєнс-функції 
може бути умовно поділено на групи, що 
включають організаційні, процедурні та тех-
нологічні особливості. Таким чином, можна 
виділити наступні основні елементи системи 
комплаєс:

1. Організаційні елементи системи комп-
лаєнс (організаційна структура);

2. Застосування інформаційних систем і 
інформаційних технологій в області компла-
єнсу;

3. Подання звітності з питань комплаєн-
су (менеджменту компанії та державним ор-
ганізаціям);

4. Типи комплаєс-контролю, які вико-
ристовуються в основних бізнес-процесах;

5. Комплаєнс-політики та процедури;
6. Розподіл конкретних функцій і комп-

лаєнс-ризиків на рівні керівництва та ме-
неджменту;

7. Сфери застосування комплаєнс-проце-
дур / галузі регулювання;

8. Наявність експертів по комплаєнс і 
контролерів робочого процесу;

9. Моніторинг змін правил і норм комп-
лаєнсу та прийняття сучасних заходів;

10. Впровадження комплаєнс культури в 
роботу компанії шляхом проведення тренін-
гів та навчання співробітників;

11. Наявність аудиту комлаєнса та проце-
дур самооцінки;

12. Карта ризиків комплаєнсу, оцінка 
цих ризиків і аналіз можливого впливу на ді-
яльність компанії.
Ми не виключаємо, що окремі складо-

ві функції компаєнс можуть бути зазначені 
шляхом імперативного припису в норматив-
но-правовому акті. 
Такі структурні складові можуть бути за-

значені для суб’єкта господарювання будь-
якої галузі економіки, тобто актуальні комп-
лаєнс-функції можуть знаходитись у прямій 
залежності від галузі економіки, до якої від-
носиться суб’єкт господарювання. 
Так, пропонуємо виділити наступні уні-

фіковані комплаєнс складові умовно поді-
ливши їх на два типи в залежності від спе-
цифіки діяльності суб’єкта господарюван-
ня:

1. Комплаєнс складові актуальні для будь-
якого виду суб’єкта господарювання:

- облік і звітність, надання фінансової 
звітності;

- податкове законодавство;
- корпоративне право та закон про ком-

панії;
- трудове законодавство.
2. Комплаєнс складові актуальні певному 

спрямуванню:
- протидія відмиванню коштів та валют-

ний контроль;
- митне законодавство;
- банківське законодавство;
- екологічні норми;
- антимонопольне законодавство;
- законодавство про ринок цінних папе-

рів і виробничих фінансових інструментах;
- страхове законодавство;
- вимога лістингу та бірж;
- технічні стандарти та норми;
- протидія шахрайству;
- державна таємниця, персональні дані;
- захист прав споживачів;
- правила професійних асоціацій;
- правила забезпечення безпеки.
Перелік галузей законодавчих вимог, які 

поширюються на організацію, можна сфор-
мувати в залежності від:

- організаційно-правової форми суб’єкта 
господарювання; 

- місця офіційної реєстрації суб’єкта гос-
подарювання; 

- юрисдикції здійснення суб’єктом госпо-
дарювання діяльності; 

- наявності реєстрації суб’єкта господа-
рювання на фондовій біржі та наявності ви-
пущених облігацій; 

- підлеглості суб’єкта господарювання 
спеціальному регулюванню (наприклад, за-
конодавству про банки та банківську діяль-
ність); 

- максимальної суми штрафів, сплачених 
суб’єктом господарювання; 

- наявності регулюючих норм, які пови-
нен дотримуватись суб’єкт господарюван-
ня щодо наявності вимог до організаційної 
структури, процесів та методології функції 
комплаєнс;

- наявності регулюючих норм, які пови-
нен дотримуватись суб’єкт господарювання 
щодо вимог до звітності. Регулюючого орга-
ну, якому необхідно подавати звітність; 



169

Ìîæàðîâñüêèé Ì.Þ. - Êîìïëàºíñ-ôóíêö³ÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ...

- процедур, включених до процесу при-
йняття рішень суб’єктом господарювання, 
пов’язаних з оцінкою комплаєнс-факторів, 
наприклад, проведення спеціальних переві-
рок та консультацій; 

- наявності у суб’єкта господарювання фі-
лій, представництв чи дочірніх підприємств; 

- регіонального розташування філій, 
представництв та дочірніх підприємств; 

- наявності у філій та дочірніх підпри-
ємств права прийняття самостійних бізнес-
рішень; 

- кількості співробітників, що працюють 
на підприємстві; 

- кількості співробітників, залучених до 
процесу прийняття рішень. 
До будь-якого суб’єкта господарювання 

незалежно від організаційно-правової фор-
ми чи галузі економіки можуть бути засто-
совані уніфіковані комплаєнс-складові, які 
включають вимоги до:

- впорядкування внутрішніх правил та 
внутрішніх інструкцій діяльності суб’єкта 
господарювання;

- впровадження кодексу поведінки пра-
цівника на основі загальноприйнятих мо-
ральних та етичних норм;

- висвітлення та ознайомлення із загаль-
но прийнятими прикладами розповсюдже-
них практик, а також висвітлення найбільш 
дієвих власних бізнес-практик.
Слід звернути увагу на те, що якщо на за-

конодавчому рівні не конкретизовані елементи, 
що поширюються на суб’єкта господарювання 
конкретної галузі економіки то такі необхідні 
елементи мають бути предметом розробки та 
впровадження керівним органом з метою підви-
щення ефективності комплаєнс-функцій. 
Структуризація комплаєнс-функції.
Характерні особливості, що впливають 

на розмір підприємства, та специфіка управ-
ління таким підприємством має безпосеред-
ній вплив на концептуальні засади розробки 
комплаєнс-відносин, комплаєнс-комуніка-
цій, що реалізується через нестандартний, 
чітко визначений шлях підпорядкування. 
Такий вид комплаєнс-коммунікації прита-
манний суб’єктам господарювання – вели-
ким підприємствам та в літературі знахо-
дять своє визначення як централізована та 
децентралізованя функції комплаєнс [6], що 

передбачає чіткий розподіл відповідальності 
функції комплаєнс та інших підрозділів.

 Середнім та малим підприємствам біль-
ше підходить комплаєнс-коммунікація «го-
ризонтальної» побудови. 
Так, як зазначають О. Данілін та А. Пус-

товалова, фахівці комплаєнс можуть знахо-
диться в безпосередньому підпорядкуван-
ні у керівника комплаєнс (централізована 
система) або в непрямому підпорядкуванні 
у керівника бізнес-підрозділом (децентралі-
зована система) в залежності від виду діяль-
ності, кількості персоналу та географічного 
положення [6]. 
Актуальним, у сучасних умовах, є нор-

мативно-правове визначення назви посади 
копмлаєнс-менеджера та відповідного вне-
сення до офіційного переліку професій в 
Україні.

 Оскільки на сьогодні в Україні практич-
но не існує теоретичних розробок з питань 
комплаєнсу, то, перш за все, слід зверну-
ти увагу на вивчення позитивного досвіду 
економічно-розвинутих країн, що успішно 
застосовують комплаєнс у сфері господарю-
вання.
Також слід приділити увагу практичному 

досвіду, що вже мають вітчизняні юридичні 
особи, які застосовують цей інструментарій.
Проведений аналіз сучасної практики 

застосування комплаєнсу свідчить про наяв-
ність двох основних підходів до його органі-
зації. 
Перший – базується на пріоритетній ува-

зі керуватись нормами і правилами, визначе-
ними законами та підзаконними актами, які 
імперативно вимагає закон і носить назву 
юридичний комплаєнс. Такий підхід перед-
бачає контроль на відповідність діяльності 
господарюючого суб’єкта відповідним стан-
дартам і правилам, що діють на території 
України та за її межами при здійсненні між-
народної діяльності в різних юрисдикціях. 
При цьому міжнародна діяльність має вра-
ховувати регуляторні норми та особливості 
норми звичаєвого права. 
Другий – тлумачиться як розширений 

компаєнс та базується на обов’язковому ви-
конанні вимог закону, а також виконанні 
вимог актів саморегульованих організацій 
(СРО), стандартів галузі, локальних норма-
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тивних актів, відповідність кращим практи-
кам, що має назву юридичний та етичний 
комплаєнс. Як зазначає Д. Копитін цей під-
хід означає не тільки правомірне, а й етичне 
ведення бізнесу, тобто здійснення підпри-
ємницької діяльності відповідно до правил, 
прийнятих у відповідній галузі, та внутріш-
ньо-корпоративними нормами [11]. В да-
ному випадку можна казати про комплаєнс 
культуру.

 Розуміння комплаєнс-функцій інколи 
знаходить своє відображення в тому, що 
норму права простіше обійти аніж викона-
ти. На жаль, таке розповсюджене є примі-
тивним розумінням комплаєнс-функції, яке 
в економічно розвинутих країнах не сприй-
мається та є застарілим. «…Недостатнє до-
тримання вимог серйозно підриває репута-
цію корпорацій, зводячи к нулю в процесі 
цього значну частку вартості компанії. Тому 
Compliance з неминучого зла став для компа-
ній новим джерелом вартості ... При цьому, 
чим суворіше принципи, яких дотримується 
компанія, тим привабливіше вона в очах по-
тенційних інвесторів» (Дж. Маес) [12, с. 57]. 
Також, слід мати на увазі, що комплаєнс-

функції здійснюються відповідно до компла-
єнс-програми, що відбиває плановану діяль-
ність комплаєнс-функції: 

- впровадження та перевірка політик і 
процедур; 

- оцінка та управління комплаєнс-ризи-
ками; 

- перевірка на відповідність вимогам 
комплаєнсу;

- підвищення кваліфікації та проведення 
комплаєнс-тренінгів співробітників та має 
відповідати конкретним вимогам суб’єкта 
господарювання.
Одним з основних завдань комплаєн-

су є запобігання тих негативних наслідків, 
що можуть виникнути при застосування 
внутрішнього контролю або при виявлен-
ні порушень зовнішніми контролюючими 
органами. Головним завданням працівни-
ків комплаєнс-департаменту є запобіган-
ня порушень в роботі підприємства. Такі 
департаменти знаходять широке застосу-
вання в економічно-розвинутих країнах 
та все частіше застосовуються у структурі 
підприємств різних організаційно-право-

вих форм. У деяких країнах, наприклад 
США, Ірландія, ПАР навіть створюються 
професійні спілки комплаєнс-менеджерів. 
Як зазначає Карпович О.Г. на сьогодні в 
організації корпоративного комплаєнсу та 
етики (Society of Corporate Compliance and 
Ethics – SCCE) нараховується 9400 членів 
більш ніж у 30 країнах, і ця кількість швид-
ко зростає. Міжнародним об’єднанням 
професіоналів у даній сфері є International 
Compliance Association (далі – ICA) – компа-
нія, створена у Великобританії у 2001 році. 
Вона представлена більш ніж у 50 юрис-
дикціях, має регіональні представництва у 
Дубаї і Сінгапурі і нараховує понад 10 тис. 
учасників, які обмінюються інформацією і 
досвідом на базі ICA [13, с. 87]. 
Комплаєнс-програми не тільки не збіль-

шують кількість правил і регламентацій, а й 
допомагають зменшити набір регламентів, 
що встановлюються державою для бізнесу. 
Ефективними комплаєнс-програму роблять 
її інструменти – це аудит, розслідування, зао-
хочення, механізми анонімних повідомлень, 
підвищення кваліфікації, етичні норми, 
оцінка ризиків і зворотній зв’язок із керів-
ництвом [14, с. 267].
Разом з тим, існують види комплаєнса, 

які є актуальними для будь-якого суб’єкта 
господарської діяльності. Це комплаєнс на 
відповідність нормам корпоративного, тру-
дового, адміністративного права, податко-
вого законодавства, дотримання вимог ве-
дення бухгалтерського обліку та звітності. 
До різновидів спеціального комплаєнсу, що 
пов’язується із діяльністю у специфічних 
сферах господарювання можна віднести 
комплаєнс-вимоги на дотримання митного, 
банківського, страхового, антимонопольно-
го законодавства; екологічні норми; законо-
давство про ринок цінних паперів і похідних 
фінансових інструментів, протидія шахрай-
ству, відмиванню грошових коштів та валют-
ний контроль та т.ін.
Усе це дає можливість для висновку про 

те, що впровадження комплаєнс-функції 
може забезпечувати сталий розвиток будь-
якого суб’єкта господарювання шляхом 
невілювання різноманітних ризиків та під-
вищення якості корпоративної культури в 
управлінні бізнесом. 
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Так, серед переваг комплаенс-функції, що 
запроваджує суб’єкт господарювання, мож-
на виділити наступні:

1) запобігання та мінімізація фінансових 
втрат, банкрутства та санкцій стосовно ком-
паній з боку українських і зарубіжних регу-
ляторів;

2) налагоджена система виявлення та за-
побігання явищ шахрайства, корупції та ін-
шого роду загроз бізнесу;

3) збереження та розвиток ділової репу-
тації суб’єкта господарювання.

4) підвищення ефективності діяльності, 
збільшення конкурентоспроможності, інвес-
тиційної привабливості та вартості корпора-
ції.
У свою чергу, суб’єкти господарювання, 

які не запроваджують комплаєнс, можуть 
мати негативні наслідки, що полягатимуть у 
наступному:

1) потенційні санкції регулятора та/або 
контролюючих органів;

2) висока вірогідність витрат на юридич-
не супроводження пов’язане з представни-
цтвом та захистом інтересів на час проведен-
ня розслідування;

3) висока вірогідність негативних наслід-
ків репутаційних ризиків;

4) висока вірогідність зниження ліквід-
ності підприємства та можливе банкрутство.
Вважаємо, що в Україні є нагальна необ-

хідність на рівні законодавчого закріплен-
ня впровадити досвід економічно розвину-
тих країн в частині запровадження функцій 
комплаєнсу для суб’єктів, що здійснюють 
господарську діяльність.
Є всі підстави зробити висновок про те, 

що функція комплаєнс як ефективний інстру-
мент управління та невілювання різного роду 
економіко-правовими ризиками може застосо-
вувати суб’єктами господарювання з власної 
ініціативи як інструмент підвищення ліквід-
ності суб’єкта господарювання, що, у свою чер-
гу, становить пряму зацікавленість власни-
ків, управлінського апарату, держави та всіх 
стейкхолдерів.
Особливості комплаєнс-коммунікації пе-

редбачають деяке перетинання сфер на які 
мають спрямовувати свою увагу комплаєнс-
менеджери. Зазначене може мати місце, 
коли: 

- інструкції прямо передбачають перети-
нання зон відповідальності комплаєнс-мене-
джерів;

- у випадках виявлення непередбачува-
них ризиків, що не були віднесені до зони 
відповідальності конкретного комплаєнс-ме-
неджера; 

- у випадках безпосереднього упущен-
ня, коли комплаєнс-інструкції не врахували 
зони відповідальності за очевидні компла-
єнс-ризики; 

- у випадках, коли зона відповідаль-
ності формально розподіляється між топ-
менеджментом;

- коли відповідальність за ризики не ба-
зується на чіткому розумінні посадових ін-
струкцій комплаєнс співробітників та функ-
цій керівника комплаєнс-департаменту;

- зазвичай відповідальність покладається 
на фінансовий департамент, юристів, керів-
ників і фахівців з комплаєнсу;
Так, можна виділити два підходи та ви-

значити різницю між централізованою та де-
централізованою комплаєнс-функціями.

1. Централізований підхід:
- один керівник комплайнсу несе відпові-

дальність за роботу всієї комплаєнс-функції, 
незалежно від галузі застосування компла-
єнс-процедур.
Централізація означає:
- комплаєнс-контролери знаходяться у під-

порядкуванні у менеджерів бізнес-одиниць;
- менеджери бізнес-одиниць несуть по-

вну відповідальність за прийняття бізнес-
рішень, що стосуються комплаєнсу та поста-
новки завдань для керівника комплаєнсу;

- керівник комплаєнсу несе повну відпо-
відальність за ефективність роботи системи 
комплаєнс та її втілення.

2. Децентралізований підхід:
- керівник комплаєнсу несе відповідаль-

ність за один чи декілька компонентів системи 
комплаєнс, таких як AML, FCPA, SOX1 та т. ін.
1 AML - Anti-money laundering - система законів про 
запобігання відмиванню коштів, отриманих неза-
конним шляхом і фінансування тероризму; FCPA - 
Foreign Corruption Practices Act - екстериторіальний 
закон США про боротьбу з корупцією, визначає 
систему боротьби з корупцією за кордоном для гро-
мадян США; SOX - Sarbanes Oxley Act - закон США 
визначає вимоги ведення бухгалтерського обліку 
та внутрішніх контролів для коректного відобра-
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- за комплаєнс у галузі оподаткування / 
обліку безпосередньо відповідає головний 
бухгалтер / керівник профільних підрозді-
лів;

- за коплаєнс у галузі корпоративного / 
господарського права безпосередньо відпо-
відає керівник юридичної служби;

- за комплаєнс у галузі трудового законо-
давства безпосередньо відповідає менеджер 
по управлінню персоналом / керівник опера-
ційного підрозділу;

- кожен з керівників несе відповідаль-
ність за аналіз ризиків, політик і процедур 
на містах, обізнаність персоналу;

- керівники знаходяться у безпосередній 
взаємодії зі всім керівництвом;

- для кожного керівника комплаєнс є до-
датковою функцією. 
Усе вищезазначене нами дозволяє зроби-

ти наступні висновки: 
Застосування комплаєнс має передбачати 

підпорядкованість суб’єкта господарювання 
ряду норм, що знаходять своє відображення 
у законах, підзаконних нормативних актах, 
вимогам галузевій відповідності, актах само-
регульованих організацій, локальним кор-
поративним актам та слідувати прикладам 
кращих практик (етико-моральних, спрямо-
ваних на забезпечення соціального благопо-
луччя та integrity).
Використання суб’єктом господарюван-

ня комплаєнс-системи актуалізує функцію 
внутрішнього контролю та стабілізує діяль-
ність юридичної особи у переважній біль-
шості напрямків за рахунок підвищення її 
ліквідності. 
Комплаєнс-функція як функція внутріш-

нього контролю становить загально прийня-
ті управлінські елементи у їх послідовності: 
планування => організація => регулювання 
=> контроль та в цілому забезпечує внутріш-
ній контроль суб’єкта господарювання. 
Дія комплаєнс-функції полягає в аналізі та 

впровадженні норм, яким підпорядкована 
діяльність суб’єкта господарювання, у кон-
кретний результат, що відповідає конкрет-
ному напрямку комплаєнс-контролю на від-
повідність таким нормам, як-от: трудовому, 

ження фінансового стану компанії [Foreign Corrupt 
Practices Act. URL: https://www.sec.gov/spotlight/
foreign-corrupt-practices-act.shtml]

антимонопольному, податковому, антико-
рупційному та ін. 
Особливості організації суб’єкта госпо-

дарювання, які характеризуються її органі-
заційною структурою, організаційно-пра-
вовою формою, специфічними напрямами 
діяльності та юрисдикційною приналежніс-
тю впливають на форми реалізації комплаєнс-
функцій. Такі форми можуть відрізнятись  
залежно від повноти та субординаційної ви-
значеності впровадження комплаєнс-контр-
олю. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті аналізується зміст та мето-
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Mykyta Mozharovskyi. 
BUSINESS ENTITY’S COMPLIANCE 

FUNCTION: THEORETICAL AND LEGAL 
RESEARCH

The modern sector of real economy is in-
creasingly using compliance as an effective con-
trol tool.

The compliance function has proven its ef-
fi ciency internationally. The study represents 
compliance functions by structuring different 
organizational and legal forms for enterpris-
es. Particular attention is paid to increasing 
liquidity through the use of compliance.

In the article analyzed the content and meth-
ods of compliance function implementation. 
The compliance function is considered as a tool 
to prevent corruption risks, confl icts of interest 
situations, non-compliance with standards or 
violations of the law by business entity.

The content of the compliance function is 
researched from the standpoint of different ap-
proaches. Emphasis is placed on insuffi cient 
theoretical elaboration of compliance. 

The author notes that ensuring of effective 
compliance function should serve as a basis for 
strict compliance with applicable laws, rules 
and standards of doing business in accordance 
with a particular industry, as well as rights and 
responsibilities, which are refl ected in such 
fundamental concepts as justice, responsibility, 
transparency and accessibility of information 
and accountability to the governing body. 
The experience of using compliance (foreign 
and domestic) provided the Author with 
background to identify the main approaches 
to the organization of the compliance function. 
These approaches can be referred to as 
minimum compliance and compliance culture.

In the article researched the benefi ts of us-
ing compliance for businesses and the possible 
consequences of not implementing it.

It is concluded that the compliance system 
is an integral part of internal control which can 
also be understood as a management function 
of the entity.

The compliance function as an effective 
tool for managing and avoiding various eco-
nomic and legal risks can be used by businesses 
on their own initiative as a tool to increase the 
liquidity of business entity, which in turn is of 
direct interest to shareholders, management, 
government and all stakeholders.

Keywords: compliance, compliance system, 
compliance functions, compliance risks, compli-
ance requirements, compliance control, business 
entities.
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ÊÀÒÅÃÎÐ²¯ «Ä²ËÎÂÀ ÐÅÏÓÒÀÖ²ß», «ÃÓÄÂÈË» ÒÀ 
«ÏÐÎÌÈÑËÎÂÀ ÂËÀÑÍ²ÑÒÜ»

В умовах глобалізації ринкової економіки 
важливого значення набуває підвищення конку-
рентоспроможності підприємств. Кожне з них 
має прагнути досягти економічного успіху не за 
рахунок запуску потоку контрафакту або ухи-
лення ваід податків, використання інших не-
законних засобів збагачення, а за допомогою ви-
користання новітніх технологій, використання 
ефективних нововведень. Конкурентоспромож-
ність – це здатність бути кращим за своїх конку-
рентів. Вона не тільки сьогодні, а вже достатньо 
давно визначається не стільки матеріальними 
цінностями компанії, скільки якістю його нема-
теріальних активів. До цих активів належать і 
ділова репутація підприємства, яка здатна за-
безпечити йому значні конкурентні переваги на 
ринку. Поряд з діловою репутацією до нематері-
альних активів слід віднести об’єкти права про-
мислової власності і, зокрема, засоби індивідуалі-
зації товарів та учасників господарського обігу. До 
засобів індивідуалізації відносяться такі об’єкти 
інтелектуальної (промислової) власності, як зна-
ки для товарів та послуг або торговельні марки, 
зазначення походження товару, комерційні на-
йменування та промислові зразки, що викорис-
товуються для того, щоб відрізнити один товар 
або учасника господарського обігу від іншого. До 
вищезазначених засобів індивідуалізації відносять 
також ділову репутацію і імідж компанії. 
Важливим стає дослідження сутності ділової 

репутації та шляхи її підвищення як засобів під-
вищення конкурентоспроможності підприємств.
Слід розрізняти такі поняття, як «репута-

ція» і «ділова репутація». Репутація – це суспіль-
но-позитивна оцінка соціальних якостей люди-
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ни, загальна думка, що склалася про когось або 
про щось. 
Ділова репутація вважається вужчим по-

няттям, ніж репутація, оскільки воно охоплює 
оцінку особи (юридичної особи) лише у сфері сус-
пільно-виробничих відносин. 
Виділення зазначених складових репутації 

має достатньо велике значення. Адже їх опти-
мізація має допомоги у вирішенні задачи піднят-
тя ділової репутації на більш високий рівень, а 
отже і забезпечення підвищення конкуренто-
спроможності підприємства. Це по перше. По 
друге. Достатньо повне визначення всіх істот-
них складових ділової репутації є дуже важливим 
для наступної розробки організаційно-правових 
програмних документів: комплексних (цільових 
комплексних) програм, стратегій забезпечення 
підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємств.
Система вищеназваних складових має бути 

доповнена. Пропонуємо ввести таку складову ді-
лової репутації як імідж доповнити вказівкою 
як на найважливіший - міжнародний імідж 
держави, до якої належить підприємство або 
(якщо компанія приватна) – вказівкою на гро-
мадянство країни кінцевих володільців підпри-
ємства. 
Слід також доповнити основні складові ді-

лової репутації підприємства показниками інно-
ваційності бізнесу: інноваційності продукції під-
приємства, процесу виробництва тощо.
Ключові слова: репутація, ділова репутація, 

гудвіл, конкурентоспроможність, міжнародний 
імідж держави, інноваційність бізнесу, страте-
гічні цілі підприємства, конкурентні переваги.
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Актуальність
В умовах глобалізації ринкової економіки 

важливого значення набуває підвищення 
конкурентоспроможності підприємств. 
Кожне з них має прагнути досягти еконо-
мічного успіху не за рахунок запуску потоку 
контрафакту або ухилення от податків, ви-
користання інших незаконних засобів збага-
чення, а за допомогою використання новіт-
ніх технологій, використання ефективних 
нововведень. Конкурентоспроможність – це 
здатність бути кращим за своїх конкурентів. 
Вона не тільки сьогодні, а вже достатньо дав-
но визначається не стільки матеріальними 
цінностями компанії, скільки якістю його 
нематеріальних активів. До цих активів на-
лежать і ділова репутація підприємства, яка 
здатна забезпечити йому значні конкурентні 
переваги на ринку. Поряд з діловою репу-
тацією, до нематеріальних активів слід від-
нести об’єкти права промислової власності 
і, зокрема, засоби індивідуалізації товарів 
та учасників господарського обігу. До засо-
бів індивідуалізації відносяться такі об’єкти 
інтелектуальної (промислової) власності, як 
знаки для товарів та послуг або торговель-
ні марки, зазначення походження товару, 
комерційні найменування та промислові 
зразки, що використовуються для того, щоб 
відрізнити один товар або учасника госпо-
дарського обігу від іншого. До вищезазначе-
них засобів індивідуалізації відносять також 
ділову репутацію і імідж компанії. 
Отже, важливим стає дослідження сут-

ності ділової репутації та шляхи її підвищен-
ня як засобів підвищення конкурентоспро-
можності підприємств.
Слід наголосити, що достатньо повне ви-

значення всіх істотних складових ділової ре-
путації є дуже важливим для наступної роз-
робки організаційно-правових програмних 
документів: комплексних (цільових комп-
лексних) програм, стратегій забезпечення 
підвищення конкурентоспроможності під-
приємств.

Постановка проблеми
Метою дослідження є визначення імі-

джу, гудвілу, промислової власності, як 
нематеріального активу підприємства, та 
виявлення, для наступної розробки органі-

заційно-правових програмних документів, 
сутності ділової репутації, способів підви-
щення конкурентоспроможності компанії.

Стан дослідження проблеми
На сьогодні є численні дослідження ді-

лової репутації, з іміджу, гудвілу, промис-
лової власності. Так, проблеми, пов’язані з 
діловою репутацією підприємств розгляда-
лися в роботах Д.І. Берницької [1], С.В. Го-
рина [2], О. М. Гребешкової [3], І. Зайцева 
[4.М. Рєпіної [5.В.Радіонова [6], С.Л. Сєрова 
[7] та ін. 

Виклад основного матеріалу
Слід розрізняти такі поняття, як «репу-

тація» і «ділова репутація». Репутація – це 
суспільно-позитивна оцінка соціальних 
якостей людини, загальна думка, що склала-
ся про когось або про щось. 
Ділова репутація вважається вужчим по-

няттям, ніж репутація, оскільки воно охо-
плює оцінку особи (юридичної особи) лише 
у сфері суспільно-виробничих відносин. 
Згідно з загальновизнаним розумінням, 

ділова репутація взагалі — це сукупність 
підтвердженої інформації про особу, що дає 
можливість зробити висновок про профе-
сійні та управлінські здібності такої особи, її 
порядність та відповідність її діяльності ви-
могам закону.
Щодо підприємства, компанії, то їх ді-

лова репутація визначається, перш за все, 
якістю продукції, що виготовляється або по-
слуг, іміджем підприємства, компанії, в т.ч. 
і міжнародним (детальніше про це - нижче) 
та іншими складовими. 
Ділова репутація (франц. reputation -ві-

домість, добре ім’я, від лат. reputatio — мір-
кування, роздум), як зазначається в Юри-
дичній енциклопедії за ред.. Ю.С. Шемшу-
ченка, — це оцінка діяльності юридичної або 
фізичної особи — суб’єктів підприємницької 
діяльності, яка грунтується на висновках 
щодо ділових якостей та морального облич-
чя цих суб’єктів, дотримання ними вимог за-
конодавства (законослухняність) і належно-
го виконання договірних та ін. зобов’язань 
перед діловими партнерами і споживачами. 
Д. р. виражається у загальному визнанні 
здобутків фізичної особи, підприємства, ор-
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ганізації чи установи, їх авторитету, у тому, 
що від них чекають надалі, який обсяг від-
повідальності на них покладається і як оці-
нюються їх вчинки оточенням, у суспільстві 
в цілому. Змістом термін «ділова репутація» 
близький до понять честі і гідності, однак за 
обсягом дещо звужений, оскільки формуєть-
ся у взаємовідносинах, пов’язаних з реаліза-
цією юридичною або фізичною особою своїх 
ділових якостей. Відповідно до чинного за-
конодавства України захист ділової репута-
ції і відшкодування моральної шкоди здій-
снюються у судовому порядку [8].
Ділова репутація є ключовим показни-

ком економічного успіху підприємства, під-
вищення його конкурентоспроможності. 
Забезпечення високої ділової репутації має 
бути чи не найголовнішим чинником стра-
тегічних цілей підприємства. Гудвіл звично 
визначають як грошову оцінку ділової репу-
тації компанії.
Вирізняють також таку характеристику 

підприємства як його імідж. Під останнім 
розуміється емоційна привабливість, сту-
пінь цієї емоційно привабливості. 
У науковій літературі (наприклад,-

Б.А. Райзберг) поняття «ділова репутація 
фірми» визначається як уявлення партнерів 
про фірму, яке сприяє її діяльності та врахо-
вується в умовах господарювання, натомість 
імідж фірми – це сума вражень, «образ» то-
вару (послуги) фірми, що виробляє або про-
дає товар (послугу), та яке забезпечує поло-
ження фірми на ринку, відданість покупця 
фірмовій марці. Л. Новіченкова трактує 
репутацію фірми як колективну думку про 
компанію, що формується з часом у свідо-
мості цільових груп на основі експертної 
оцінки економічного, соціального й еколо-
гічного аспектів її діяльності, а імідж фірми, 
на думку дослідниці, - це стійкий емоційно 
забарвлений образ, що формується у свідо-
мості цільових груп у результаті сприйняття 
інформації про організацію [9].
Міжнародна організація - International 

Reputation Institute (IRI) виділяє основні 
складові репутації, які в комплексі дають 
адекватну оцінку будь-якому бізнесу. Серед 
них гудвіл, імідж, фінансова стійкість (здат-
ність протистояти кризовим ситуаціям), со-
ціальна відповідальність (дії, що виклика-

ють довіру як у працівників, так у суспіль-
ства), репутація керівництва, організаційна 
культура, а також якість продукції [10]. 
Виділення зазначених складових репу-

тації має достатньо велике значення. Адже 
їх оптимізація має допомогти у вирішенні 
задачи підняття ділової репутації на більш 
високий рівень, а отже, і забезпечення під-
вищення конкурентоспроможності підпри-
ємства. 
У той же час, на нашу думку, система ви-

щеназваних складових має бути доповнена. 
Яким чином? Розглянемо дві групи допо-
внень. Перша – це ті, які сформульовані у лі-
тературі. Другу групу доповнень становлять 
пропозиції автора цієї статті. Підкреслимо, 
що достатньо повне визначення всіх істот-
них складових ділової репутації, як уже за-
значалось, є дуже важливим для наступної 
розробки організаційно-правових програм-
них документів: комплексних (цільових 
комплексних) програм, стратегій забезпе-
чення підвищення конкурентоспроможнос-
ті підприємств. 
Почнемо з пропозицій, висловлених 

вченими щодо ділової репутації, підви-
щення конкурентоспроможності компанії. 
Конкурентоспроможність підприємства на 
ринку визначають за допомогою конкурент-
них переваг, які виникають в економічній, 
технічній, організаційній сферах діяльності 
підприємства. 
Відомий фахівець з проблем ділової ре-

путації підприємств Д.І. Берницька про-
понує розглядати конкурентні переваги 
в сучасних умовах розвитку економіки як 
здатність наявного потенціалу підприєм-
ства формувати й підтримувати сукупність 
певних властивостей, що відносяться до ді-
лової репутації. Це система задекларованих 
цінностей та ділових принципів, культура 
якості ведення бізнесу, корпоративна філо-
софія, а також місія і стратегія підприємства 
відносно його конкурентів. Зазначені та ін. 
властивості мають відповідати вимогам спо-
живачів та партнерів, забезпечуювати мож-
ливість перспективного розвитку, врахову-
ючи нестабільність ринкового середовища 
[1]. 
Конкурентну перевагу визначають як рі-

вень ефективного використання всіх видів 
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ресурсів, які знаходяться в розпорядженні 
підприємства. Це специфічні характеристи-
ки і властивості товару, які створюють для 
компанії певну перевагу над своїми прями-
ми конкурентами. Конкурентна перевага – 
це будь-який чинник, що дає змогу підпри-
ємству досягти фінансових результатів. На-
буття й утримання конкурентних переваг 
підприємствами залежить передусім від їх 
джерел. До основних джерел стійкої конку-
рентної переваги М. Портер відносить: уні-
кальну конкурентну позицію підприємства; 
ретельно підібрану систему видів діяльнос-
ті; ставлення до конкурентів (компроміси, 
співробітництво тощо); визначення ключо-
вих факторів успіху [11]
Ж.-Ж. Ламбен визначає три групи фак-

торів формування конкурентних переваг 
підприємства [12]: якість продукції (відмінні 
якості товару, які мають підвищену цінність 
для споживача); витрати виробництва (пе-
реваги підприємства в питаннях контролю 
над рівнем цін і витрат, адміністрування й 
управління товаром) та ключові компетенції 
(особливі навики або технології, які створю-
ють унікальну цінність для споживача).
Що стосується другої групи доповнень 

системи вищеназваних складових сутності 
ділової репутації. Це та група, яку пропонує 
автор цієї статті Зокрема, пропонуємо таку 
складову ділової репутації, як імідж (здат-
ність підприємства емоційно приваблюва-
ти), доповнити її вказівкою як на найважли-
віший - міжнародний імідж держави, до якої 
належить підприємство або (якщо компанія 
приватно) – вказівкою на громадянство 
країни кінцевих володільців підприємства. 
Мається на увазі дружність або ворожість 
держави щодо середовища, де визначається 
імідж (ділова репутація) компанії. Напри-
клад, національна належність підприємства 
до РФ або, якщо кінцевими його бенефіці-
арами є громадяни Росії, – практично зни-
щує ділову репутацію компанії в очах бага-
тьох громадян України. Це обумовлюється 
ворожістю дій керівництва Росії у ставленні 
до нашої країни. 
Слід також доповнити основні складові 

ділової репутації підприємства показника-
ми інноваційності бізнесу: інноваційності 

продукції підприємства, процесу виробни-
цтва тощо.

Висновки
Слід розрізняти такі поняття, як «репу-

тація» і «ділова репутація». Репутація – це 
суспільно-позитивна оцінка соціальних 
якостей людини, загальна думка, що склала-
ся про когось або про щось. 
Ділова репутація вважається вужчим по-

няттям, ніж репутація, оскільки воно охо-
плює оцінку особи (юридичної особи) лише 
у сфері суспільно-виробничих відносин. 
Виділення зазначених складових репу-

тації має достатньо велике значення. Адже 
їх оптимізація має допомоги у вирішенні 
задачи підняття ділової репутації на більш 
високий рівень, а отже, і забезпечення під-
вищення конкурентоспроможності підпри-
ємства. Це по перше. По друге. Достатньо 
повне визначення усіх істотних складових 
ділової репутації є дуже важливим для на-
ступної розробки організаційно-правових 
програмних документів: комплексних (ці-
льових комплексних) програм, стратегій 
забезпечення підвищення конкурентоспро-
можності підприємств.
Система вищеназваних складових має 

бути доповнена. Пропонуємо ввести таку 
складову ділової репутації як імідж допо-
внити вказівкою як на найважливіший - 
міжнародний імідж держави, до якої нале-
жить підприємство або (якщо компанія при-
ватна) – вказівкою на громадянство країни 
кінцевих володільців підприємства. 
Слід також доповнити основні складові 

ділової репутації підприємства показника-
ми інноваційності бізнесу: інноваційності 
продукції підприємства, процесу виробни-
цтва тощо.
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SUMMARY 
In the context of globalization of the market 

economy, it is important to increase the competitiveness 
of enterprises. Each of them should strive to achieve 
economic success not by launching a fl ow of counterfeits 
or tax evasion, the use of other illegal means of 
enrichment, but by using the latest technologies, the use 
of effective innovations. Competitiveness is the ability to 
be better than your competitors. It, not only today, but has 
long been determined not so much by the material values   
of the company, as the quality of its intangible assets. 
These assets include the company’s business reputation, 
which is able to provide it with signifi cant competitive 
advantages in the market. Along with business 
reputation, intangible assets should include objects of 
industrial property rights and, in particular, the means of 
individualization of goods and participants in business. 
Means of individualization include such objects of 
intellectual (industrial) property as marks for goods and 
services or trademarks, indications of origin of goods, 
trade names and industrial designs used to distinguish 
one product or business participant from another. The 
above means of individualization also include the 
business reputation and image of the company. . It is 
important to study the essence of business reputation 
and ways to improve it as a means of increasing the 
competitiveness of enterprises. A distinction should be 
made between “reputation” and “business reputation”. 
Reputation is a socially positive assessment of a person’s 
social qualities, a general opinion formed about someone 
or something. Business reputation is considered a 
narrower concept than reputation, because it covers the 
assessment of a person (legal entity) only in the fi eld of 
social and industrial relations. The selection of these 
components of reputation is quite important. After all, 
their optimization helps to solve the problem of raising 
business reputation to a higher level, and thus ensure the 
competitiveness of the enterprise. This is the fi rst. Second. 
A suffi ciently complete defi nition of all the essential 
components of business reputation is very important 
for the subsequent development of organizational and 
legal program documents: comprehensive (targeted 
comprehensive) programs, strategies to ensure the 
competitiveness of enterprises. The system of the above 
components must be supplemented. We propose to 
introduce such a component of business reputation as an 
image to add an indication of the most important - the 
international image of the state to which the company 
belongs or (if the company is private) - an indication of 
the citizenship of the ultimate owners of the enterprise. 
It is also necessary to supplement the main components 
of the business reputation of the enterprise indicators of 
business innovation: innovation of enterprise products, 
production process and so on. 

Key words: reputation, business reputation, 
goodwill, competitiveness, international image of 
the state, business innovation, strategic goals of the 
enterprise, competitive advantages.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß 
ÇÅÌÅËÜÍÈÕ Â²ÄÍÎÑÈÍ Â ÓÊÐÀ¯Í²

У статті проведений ретроспективний 
аналіз нормативно-правового забезпечення 
регулювання земельних відносин в Україні. Ак-
центовано увагу на поетапному становленні 
земельних відносин в Україні у процесі здій-
снення адміністративної і земельної реформ. 
Виокремлено етапи становлення земельних 
відносин через закріплення їх у нормативно-
правових актах з моменту проголошення в 
Україні земельної реформи. Встановлено, що 
низка земельних відносин не врегульована на-
лежним чином на законодавчому рівні (ви-
користання та охорона земель рекреаційного 
призначення, земель у межах населених пунк-
тів). Через відсутність механізму реалізації 
норм законодавчих актів, окремі з них мають 
декларативний характер, зокрема, це норми, 
що регулюють земельні відносини екологічного 
спрямування. 
Ключові слова: земля, земельні відносини, 

нормативно-правове забезпечення, норма-
тивно-правове регулювання.

 ÑÅÌÅÍÈØÈÍÀ-Ô²ÃÎËÜ Áîãäàíà Ìèêîëà¿âíà - çäîáóâà÷ Äîíåöüêîãî 
þðèäè÷íîãî ³íñòèòóòó ÌÂÑ Óêðà¿íè

ÓÄÊ 342.85
DOI 10.32782/NP.2021.2.27

вих фондів землі є важливими завданнями 
правоохоронної системи, адже зловживання 
та вчинення правопорушень у цих сферах 
завдають непоправної шкоди природі, а та-
кож матеріальної шкоди в особливо вели-
ких розмірах державі, створюють негативне 
амплуа та дискредитують Україну на міжна-
родному рівні.
Відповідно до статей 13 та 14 Конститу-

ції України земля є об’єктом права власності 
Українського народу та основним національ-
ним багатством, що перебуває під особливою 
охороною держави [1]. Соціальна цінність 
землі обумовлює підвищену увагу зловмисни-
ків до незаконного набуття права власності на 
землю та погіршення її якості. Як відповідь 
на протиправні вчинки держава встановлює 
кримінально-правові засоби охорони у сфері 
земельних відносин, серед яких помітна тен-
денція щодо посилення відповідальності за 
незаконне заволодіння земельними ділянка-
ми.
Ефективна протидія порушенням земель-

ного законодавства та недотриманню норм 
раціонального землекористування є голов-
ною запорукою збереження корисних влас-
тивостей землі для майбутніх поколінь, забез-
печення високої якості довкілля та умов для 
проживання людей.
Право власності на землю гарантується. 

Запорукою виконання цих конституційних 
положень є встановлення державою ефектив-
ного механізму забезпечення права на землю, 
важливою складовою якого повинні бути і ад-
міністративно-правові засоби, що передбача-

Земля визнається основним національ-
ним багатством та природним ресурсом, 
що перебуває під особливою охороною дер-
жави. Висока цінність земель як товару в 
ринковій економіці робить її привабливим 
об’єктом злочинних посягань. Історично 
склалося, що земельні відносини в Украї-
ні та їх охорона є особливо актуальними з 
огляду на специфіку територіального розта-
шування нашої держави на найбільш родю-
чих землях Європи. Захист виробника, ін-
вестора, збереження лісових, водних, пайо-
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ють відповідальність за порушення права на 
землю [1]. 
Основним Законом України (ст. 92) пе-

редбачено, що виключно законами повинні 
регулюватися найбільш важливі суспільні 
відносини. Зокрема, Конституція України 
визначає екологічні, економічні, соціальні та 
правові засади формування і функціонування 
відносин у процесі володіння, користування 
та розпорядження землею. Однак ці консти-
туційні положення не знайшли свого відобра-
ження ні в Земельному кодексі України (далі 
– ЗК) [2], ні в інших земельних законодавчих 
актах і фахівцями визнаються невизначени-
ми та проблематичними.
Конституцією сформульовані положення, 

що закріплюють право громадян на землю, 
а саме: Основний Закон України гарантує 
кожному право володіти, користуватися і 
розпоряджатися своєю власністю відповідно 
до закону; ніхто не може бути протиправно 
позбавлений права власності (ст. 41). Держа-
ва забезпечує захист прав усіх суб’єктів права 
власності і господарювання, їх рівність перед 
законом, соціальну спрямованість економіки 
(ч. 4 ст. 13 Конституції) [1].
Конституцією визначені основні повнова-

ження публічних органів управління у сфері 
земельних відносин. Ці положення закріпле-
ні у статтях, що регламентують загальнопра-
вову компетенцію органів державної влади та 
місцевого самоврядування і не мають чіткої 
галузевої конкретизації.
Важливим кроком у проведенні земель-

ної реформи було прийняття ЗК України 
(25 жовтня 2001 року) [2], що став першим 
правовим актом у вітчизняному законодав-
стві, за яким відносини права власності, зо-
крема права власності на землю, максимально 
відповідали положенням Конституції Украї-
ни. З прийняттям цього Кодексу був започат-
кований п’ятий етап становлення земельних 
відносин у державі.
На цьому етапі ЗК України є єдиним ко-

дифікованим правовим актом у земельному 
законодавстві. Він є загальногалузевим коди-
фікованим спеціалізованим законом у системі 
законодавства України, а в системі земельно-
го законодавства – основним. 
Порівняно із ЗК України від 1992 року, 

у чинному Кодексі містяться положення, що 

є новими в системі земельних відносин, зо-
крема відносин щодо володіння, користу-
вання та розпорядження землею. У Кодексі 
закріплені державна, комунальна та приват-
на власність на землі; суб’єктами приватної 
власності на окремі категорії земель можуть 
бути іноземні фізичні та юридичні особи й 
особи без громадянства; передбачена мож-
ливість використання земельних ділянок 
на засадах спільної власності; допускається 
можливість набуття у приватну власність 
земельних ділянок фактично з усіх катего-
рій земель; передбачається проведення роз-
межування земель державної і комунальної 
власності; визначається перелік земель, які 
не можуть бути передані у приватну влас-
ність; закріплюються способи й механізм 
придбання громадянами та юридичними 
особами земельних ділянок; запроваджуєть-
ся (фактично відтворений) правовий інсти-
тут земельних сервітутів тощо [3, с. 49–51], а 
також емфітевзису і суперфіцію.
Відповідно до норм, передбачених стат-

тями 152–155 ЗК України, забезпечуються 
гарантії права власності на земельну ділян-
ку. У ЗК України відображені положення 
Конституції про те, що ніхто не може бути 
протиправно позбавлений права власності, у 
тому числі й на землю. Однак статті 143, 145, 
146 та 148 ЗК України визначають підстави 
примусового або не за ініціативою власників 
вилучення (викупу) земельних ділянок у за-
значених суб’єктів. Такі підстави спрямовані 
лише на задоволення економічних інтересів 
суспільства. Водночас уважаємо за доцільне, 
щоб у Кодексі знайшли відображення нор-
ми, за якими оплатному вилученню підляга-
ли б земельні ділянки, що використовуються 
не за цільовим призначенням, або якісний 
склад яких за час експлуатації суттєво погір-
шився, оскільки земля є особливим об’єктом 
матеріального світу, що характеризується 
низкою екологічних ознак, нехтування яки-
ми може вкрай негативно позначитися на 
її якісних характеристиках. Однак з цією 
метою слід обов’язково завершити грошо-
ву оцінку земель, що передбачена Законом 
України «Про оцінку земель» [4]. Загалом, 
незважаючи на прогресивний характер но-
вого ЗК України, він містить низку достатньо 
суттєвих недоліків. 
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На сучасному етапі, задля розвитку ЗК 
України, прийнято понад 50 законів, які регу-
люють земельні відносини. Окрім того, при-
йнято цілий спектр підзаконних та відомчих 
нормативноправових актів, спрямованих на 
регулювання, розвиток земельних відносин 
та завершення земельної реформи. Одночас-
но продовжується формування нормативної 
бази, спрямованої, зокрема, на регламента-
цію ринкового обігу земель сільськогосподар-
ського призначення.
Зазначений Кодекс, як справедливо 

стверджує В. І. Андрейцев, більшою мірою 
схематизував форму законодавчого акта, далі 
узагальнень та набору бланкетних норм так 
і не пішов, оскільки далася взнаки не зовсім 
виважена доктрина механізму правового ре-
гулювання земельних правовідносин, він не 
став логічним продовженням у правовому ре-
гулюванні тих новацій, які були запровадже-
ні попереднім ЗК [5, с. 422].
У багатьох випадках у ЗК України не вра-

ховуються висловлені в науковій літературі 
думки щодо необхідності застосування но-
вих методологічних підходів до розроблення 
системи земельного законодавства, які мають 
ґрунтуватися на нормах Конституції України. 
Невідповідність Основному Законові держа-
ви ЗК України ускладнює системний підхід 
до подальшого розроблення і прийняття віт-
чизняного земельного законодавства.
Крім того, переважна більшість вчених 

у галузі земельного права, зокрема В. І. Ан-
дрейцев, О. В. Пащенко, Н. І. Титова, вважа-
ють, що необхідно вдосконалити систему не 
лише ЗК України, а й усього земельного зако-
нодавства шляхом проведення його кодифі-
кації [6, с. 41]. Таким чином, на сьогодні, існує 
потреба в наданні ЗК України універсально-
го характеру шляхом закріплення у ньому за-
гальних положень земельного законодавства, 
а в некодифікованих законодавчих актах 
норм, що ці положення конкретизують і вста-
новлюють механізм їх реалізації.
З прийняттям 25 жовтня 2001 р. Земель-

ного кодексу України було створено правове 
середовище для розвитку всіх форм госпо-
дарювання на ринкових засадах, закріплено 
повноваження сільських, селищних, міських 
Рад у галузі земельних відносин на території 
сіл, селищ. Окрім того, до числа найбільш 

важливих положень документа варто відне-
сти: визнання трьох форм власності на землю 
(приватної, державної та комунальної); закрі-
плення права власності на землю фізичних і 
юридичних осіб; встановлення максималь-
них розмірів земельних ділянок, що можуть 
бути безоплатно приватизовані громадянами 
України; введення обов’язкової реєстрації 
прав на земельні ділянки; визначення по-
няття, призначення та змісту державного 
земельного кадастру [2]. Системність законо-
давця просліджується в тому, що прикінце-
вими положеннями Кодексу передбачалося 
розроблення низки законів, що мали більш 
детально регулювати вузькі галузі земельних 
відносин [7].
Першим із зазначених у перехідних поло-

женнях було прийнято Закон України «Про 
оцінку земель», що визначає правові засади 
проведення оцінки земель, професійної оці-
нювальної діяльності та спрямований на ре-
гулювання відносин, пов’язаних із процесом 
оцінювання земель, з метою захисту закон-
них інтересів держави та інших суб’єктів пра-
вовідносин, інформаційного забезпечення 
оподаткування та ринку земель [4].
Наступним було прийнято Закон України 

«Про землеустрій» від 22 травня 2003 р., який 
визначав основи діяльності у сфері земле-
устрою і регулював відносини, що виникають 
між суб’єктами землекористування (органами 
державної влади, органами місцевого само-
врядування, юридичними та фізичними осо-
бами) [8]. Менше ніж через місяць було при-
йнято Закон України «Про порядок виділен-
ня в натурі (на місцевості) земельних ділянок 
власникам земельних часток (паїв)», який ви-
значив основні засади виділення власникам 
земельних часток (паїв) земельних ділянок 
в натурі (на місцевості) із земель, що належа-
ли колективним сільськогосподарським під-
приємствам, кооперативам та акціонерним 
товариствам на праві колективної власності, 
а також у порядку обміну цими земельними 
ділянками [9]. 
Саме на цьому етапі виникла необхід-

ність створення інформаційної бази даних 
для прозорого функціонування ринку землі й 
об’єктів нерухомості. Відповідно до поставле-
них завдань, низкою нормативно-правових 
актів установлено, що реєстрацію земельних 
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ділянок, нерухомого майна та прав на них, 
договорів оренди землі здійснює державне 
підприємство «Центр державного земельно-
го кадастру при Державному комітеті Украї-
ни по земельних ресурсах» [7].
Чинний ЗК України суттєво обмежив пра-

ва громадян щодо постійного землекористу-
вання. Постійними землекористувачами нині 
можуть бути лише підприємства, установи 
та організації державної і комунальної форм 
власності, а також громадські організації інва-
лідів України, їх підприємства (об’єднання), 
установи та організації, а також релігійні ор-
ганізації України, статути (положення) яких 
зареєстровано у встановленому законом по-
рядку, виключно для будівництва і обслуго-
вування культових та інших будівель, необ-
хідних для забезпечення їх діяльності (стаття 
92 ЗК України). Фізичні та юридичні особи 
приватного права можуть мати земельні ді-
лянки лише на праві тимчасового користу-
вання (оренди, емфітевзису, суперфіцію), 
що суттєво обмежило права громадян щодо 
постійного землекористування порівняно із 
правами, зазначеними у ЗК України від 1992 
року [6, с. 45].
Так, В. І. Андрейцев, визначаючи недо-

сконалість чинного ЗК України в частині 
постійного землекористування, вказує, що 
практичне застосування норм чинного Ко-
дексу до правовідносин постійного землеко-
ристування є вкрай обмеженим та незручним 
[5, с. 92].
З позиції якісних змін законодавства за-

проваджено нововведення в регулювання 
земельних відносин, а саме: сільські, селищні, 
міські та районні ради позбавлено права реє-
страції державних актів на право власності та 
право постійного користування землею та до-
говорів оренди землі. Держкомземом Украї-
ни ця функція була покладена на підпоряд-
коване йому державне підприємство «Центр 
Державного земельного кадастру при Держ-
комземі України»; запроваджена система дер-
жавної реєстрації земель, що поєднувала в 
собі елементи кадастрового обліку та елемен-
ти державної реєстрації права власності на 
них, а згодом і державної реєстрації та інших 
прав на земельні ділянки; уперше, паралель-
но з паперовою, введена електронна форма 
підготовки землевпорядної документації як 

обов’язкової умови державної реєстрації; вве-
дена кадастрова нумерація земельних діля-
нок. Упорядкування потребували і відносини 
землеволодіння територіальних громад. За-
кон України «Про розмежування земель дер-
жавної та комунальної власності» виокремив 
землі комунальної власності та окреслив по-
вноваження органів державної влади й орга-
нів місцевого самоврядування з регулювання 
земельних відносин та розвитку матеріально-
фінансової бази місцевого самоврядування 
[10]. Законом був визначений складний ме-
ханізм розмежування земель (дорогий і три-
валий), що передбачав розроблення проекту 
розмежування щодо кожної ділянки, тому на 
практиці норми цього Закону практично не 
застосовувалися.
Прийняття Закону України «Про від-

чуження земельних ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них розміщені, які 
перебувають у приватній власності, для сус-
пільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності» від 17 листопада 2009 р. стало кро-
ком на шляху до заповнення прогалин у сфері 
відносин щодо викупу земельних ділянок для 
суспільних потреб та з мотивів суспільної не-
обхідності. Цим було забезпечено реалізацію 
двох важливих принципів правового регулю-
вання земельних відносин – принципу непо-
рушності права приватної власності, у т. ч. й 
на землю, та принципу пріоритету права при-
ватної власності на земельні ділянки [11].
Для більш детальної регламентації галу-

зевих питань з метою визначення процедури 
та переліку вимог до ведення Державного 
земельного кадастру, внесення до нього змін 
та виправлення помилок, 17 жовтня 2012 р. 
було прийнято Постанову Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження порядку веден-
ня Державного земельного кадастру», що 
встановлює правила користування відомос-
тями та документами Державного земельно-
го кадастру [12].
Постановою Кабінету Міністрів України 

від 22.07.2016 № 482 «Про внесення змін до 
деяких постанов Кабінету Міністрів України» 
внесено зміни до Положення про Державну 
службу України з питань геодезії, картографії 
та кадастру, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 14.01.2015 № 15, та 
визначено, що Держгеокадастр є централь-
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ним органом виконавчої влади, який реалізує 
державну політику у сфері державного нагля-
ду (контролю) в агропромисловому комплексі 
в частині дотримання земельного законодав-
ства, використання та охорони земель усіх 
категорій і форм власності, родючості ґрунтів.
Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 30.11.2016 № 910-р погоджено 
пропозицію Міністерства аграрної політики 
та продовольства України щодо можливос-
ті забезпечення здійснення покладених на 
Державну службу з питань геодезії, картогра-
фії та кадастру постановою Кабінету Міністрів 
України від 14.01.2015 № 15 «Про Державну 
службу України з питань геодезії, картографії 
та кадастру» функцій і повноважень Держав-
ної інспекції сільського господарства, що при-
пиняється, із здійснення державного нагляду 
(контролю) в агропромисловому комплексі в 
частині дотримання земельного законодав-
ства, використання та охорони земель усіх 
категорій і форм власності, родючості ґрунтів 
[13; 14].
Нині розпочато довгоочікуваний про-

цес децентралізації земельних повноважень, 
який потребує якісного законодавчого за-
безпечення. Розпорядженням Кабінету Мі-
ністрів України № 60-р від 31 січня 2018 р. 
Державній службі з питань геодезії, карто-
графії та кадастру приписувалося з 1 лютого 
2018 р. провести інвентаризацію таких зе-
мель з подальшою передачею земельних ді-
лянок сільськогосподарського призначення 
державної власності у комунальну власність 
відповідних об’єднаних територіальних гро-
мад відповідно до ст. 117 Земельного кодексу 
України. Відтепер передача таких земель-
них ділянок у користування (виключно шля-
хом проведення аукціонів) або у власність 
буде здійснюватися тільки за погодженням з 
об’єднаними територіальними громадами та 
після прийняття ними рішення відповідно до 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» [7].
Підзаконні нормативні акти, які прийма-

ються на виконання законів, здебільшого ма-
ють фрагментарний характер, тому реаліза-
ція багатьох норм законодавчих актів є вкрай 
складною, дає можливість трактувати норми 
на місцях по-різному. Крім того, строкатість 
та неконкретність норм законодавства дає 

можливість органам місцевого самоврядуван-
ня ховатись за колегіальним рішенням, здій-
снювати регулювання земельних правовідно-
син, незважаючи на інтереси держави та гро-
мадян. Особливо це стосується економічних 
важелів регулювання питань передачі чи про-
дажу земельних ділянок у власність. Така си-
туація щодо нормативно-правового регулю-
вання земельних відносин в Україні спонукає 
до вчинення кримінальних правопорушень у 
цій сфері. Тому, серед головних завдань із за-
безпечення ефективності контрольно-нагля-
дової діяльності у сфері земельних відносин 
слід визначити необхідність удосконалення 
заходів щодо усунення порушень та запобі-
гання правопорушенням земельного законо-
давства. Одним із найбільш важливих засобів 
захисту земельних правовідносин є контроль 
з боку відповідних державних органів за до-
держанням норм чинного законодавства, ви-
явлення порушень і притягнення правопо-
рушників до кримінальної відповідальності, 
яка постає необхідною правовою гарантією 
законності у сфері земельних відносин.
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FEATURES OF LEGAL REGULATION 
OF LAND RELATIONS IN UKRAINE
The article provides a retrospective analysis 

of regulatory and legal support for the regula-
tion of land relations in Ukraine. Emphasis is 
placed on the gradual formation of land relations 

in Ukraine in the process of administrative and 
land reforms. The stages of formation of land 
relations through their enshrinement in regula-
tions since the proclamation of land reform in 
Ukraine are highlighted. It is established that a 
number of land relations are not properly regu-
lated at the legislative level (use and protection 
of recreational lands, lands within settlements). 
Due to the lack of a mechanism for implement-
ing the norms of legislative acts, some of them 
are declarative in nature, in particular, these are 
the rules governing land relations of environ-
mental orientation.

Land is recognized as the main national 
wealth and natural resource, which is under 
special protection of the state. The high value of 
land as a commodity in a market economy makes 
it an attractive target for criminal encroachment. 
Historically, land relations in Ukraine and their 
protection are especially relevant given the spe-
cifi cs of the territorial location of our state in the 
most fertile lands of Europe. Protection of pro-
ducers, investors, preservation of forest, water, 
share funds of land are important tasks of the 
law enforcement system, as abuse and commis-
sion of offenses in these areas cause irreparable 
damage to nature and material damage in espe-
cially large amounts to the state, create a negative 
role and discredit Ukraine internationally. levels.

According to Articles 13 and 14 of the Consti-
tution of Ukraine, land is the object of property 
rights of the Ukrainian people and the main na-
tional wealth, which is under special protection 
of the state [1]. The social value of land causes 
increased attention of criminals to the illegal ac-
quisition of land ownership and the deteriora-
tion of its quality. In response to illegal acts, the 
state establishes criminal remedies in the fi eld of 
land relations, among which there is a noticeable 
tendency to increase liability for illegal land ac-
quisition.

Effective counteraction to violations of land 
legislation and non-compliance with the norms 
of rational land use is the main guarantee of pre-
serving the useful properties of land for future 
generations, ensuring a high quality environ-
ment and living conditions.

Key words: land, land relations, normative-
legal provision, normative-legal regulation.
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ÑÂÎÁÎÄÀ ÂÈÐÀÆÅÍÍß ÏÎÃËßÄ²Â 
ÒÀ ÏÅÐÅÊÎÍÀÍÜ Â ÌÅÐÅÆ² ²ÍÒÅÐÍÅÒ: 
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÀÍÀË²Ç

У статті здійснюється конституційно-
правовий аналіз свободи вираження переко-
нань та поглядів в мережі Інтернет. 
З’ясовується, що за рахунок збільшення 

поширення Інтернет ресурсів, зростають 
можливості для вираження власних погля-
дів та переконань, саме завдяки викорис-
танню Інтернет кейсів, программ, мереж 
тощо. У зв’язку із чим, примножуються і 
виклики обмеження свободи щодо виражен-
ня таких поглядів та думок. 
Визначається, що практика застосу-

вання державами Світу, передбаченого де-
клараціями права, виглядає таким чином, 
що кожна з держав намагається на консти-
туційному рівні забезпечувати можливість 
для своїх громадян і не тільки, мати змогу 
вільно реалізовувати право на вираження 
поглядів та переконань, в тому числі і за 
допомогою Інтернет ресурсів. Проте, незва-
жаючи на законодавче закріплення, все одно 
трапляються випадки порушення свободи 
вираження поглядів, у зв’язку з недоскона-
лим конституційно-правовим регулюван-
ням саме у мережі Інтернет. 
Робляться висновки, що право на сво-

боду вираження переконань та поглядів в 
мережі Інтернет гарантується на рівні 
Конституції  Украї ни, міжнародних актів 
та документів, прий нятих такими автори-
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тетними організаціями, як ООН та Рада 
Європи. Дане питання знай шло висвітлен-
ня і в численних рішеннях Європей ського 
суду з прав людини. У зв’язку із чим, необ-
хідно і користувачам мережі Інтернет як 
складовій громадянського суспільства, і ор-
ганам державної влади використовувати 
надані Конституцією України можливості 
невід’ємних та невідчужуваних таких фун-
даментальних конституційних прав та сво-
бод людини і громадянина, як свобода слова, 
свобода вираження поглядів та свобода ін-
формації. 
Аргументується необхідність правового 

регулювання у сфері здій снення свободи слова 
в Інтернеті. Виникає необхідність розробки 
і прий няття національного законодавства, 
який  би регулював діяльність електронних 
засобів масової  інформації , упорядковував би 
відносини у сфері розміщення інформації  в 
украї нському сегменті мережі Інтернет і 
залишав би можливості для саморегулюван-
ня даної  системи. Необхідність прий няття 
даного закону викликана часом, так як по-
ступово Інтернет стає одним із провідних 
засобів масової  інформації .
Ключові слова: свобода думки, свобода 

поглядів, Інтернет, конституційні права 
та свободи, Європейський суд з прав людини, 
інформація
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Актуальність
Станом на сьогоднішній день, Інтернет 

відіграє все більш вагому роль в житті кожної 
людини, у зв’язку із чим набуває все більшого 
розповсюдження. З використанням Всесвіт-
ньої глобальної мережі, кожен з нас має змо-
гу переглядати телевізійні та радіопередачі, 
відвідувати сайти друкованих ЗМІ, дивитись 
фільми, читати книжки та отримувати іншу 
різноманітну інформацію. Адже, саме новіт-
ні технології змінили підхід до можливостей 
отримання інформації та й в загальному - до 
її доступності.
Також, за рахунок збільшення поширен-

ня Інтернет ресурсів, зростають можливості 
для вираження власних поглядів та думок, 
саме завдяки використанню Інтернет кей-
сів, программ, мереж тощо. У зв’язку із чим, 
примножуються і виклики свободи щодо ви-
раження таких поглядів та думок. Так, за-
хист свободи вираження поглядів та думок 
став важливим завданням міжнародних та 
неурядових організацій. Наразі існує вели-
чезна кількість декларацій та рекомендацій, 
в основу яких покладено універсальне право 
людини на свободу вираження поглядів та 
думок, закріплене, зокрема, у статті 10 Євро-
пейської конвенції про захист прав людини, 
а також у статті 19 Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права та в Загаль-
ній декларації прав людини. 
Практика застосування державами Світу, 

передбаченого деклараціями права, вигля-
дає таким чином, що кожна з держав намага-
ється на конституційному рівні забезпечува-
ти можливість для своїх громадян і не тільки, 
мати змогу вільно реалізовувати право на 
вираження поглядів та думок, в тому числі і 
за допомогою Інтернет ресурсів. Проте, не-
зважаючи на законодавче закріплення, все 
одно трапляються випадки порушення саме 
в мережі Інтернет, у зв’язку з недосконалим 
конституційно-правовим регулюванням саме 
у мережі Інтернет. У зв’язку із чим і виникає, 
актуальність цього дослідження. 

Список останніх досліджень та публі-
кацій за окресленою проблематикою вказує 
на зацікавленість наукової спільноти щодо 
подальшого вдосконалення конституційно-
го права на свободу вираження думок та по-

глядів саме в мережі Інтернет. Зокрема, такі 
питання піднімаються у працях: В. В. Се-
редюк, Ю.Г. Барабаш, О. В. Нестеренко, 
А. Ю. Олій ник, П. М. Рабінович, В. В. Ре- 
чицький , В. О. Серьогін, О. В. Скрипнюк, 
В. В. Середюк, С. В. Шевчук, М. Я. Швець, 
В. С. Цимбалюк та інших.

Метою дослідження виступає комплек-
сний конституційно-правовий аналіз забез-
печення свободи вираження поглядів та ду-
мок в мережі Інтернет.

Результати
Для початку варто зазначити, що свобода 

вираження переконань та поглядів іноді ще 
вживається в розумінні свободи слова, свобо-
ди вираження думок тощо. Не вдаючись до 
детального аналізу таких правових катего-
рій, адже це не є предметом цього досліджен-
ня саме в площині окресленої проблематики, 
то варто зауважити, що такі категорії мають 
одну правову природу і можуть вживатися в 
одному розумінні “свобода вираження своїх 
думок”. Що можливо аргументувати звернув-
шись до міжнародних документів та пактів.
Зокрема, Загальною декларацією прав 

людини визначено, що кожна людина має 
право на свободу переконань і вільне їх ви-
явлення (cт. 19). Це право охоплює свободу 
безперешкодно дотримуватися своїх переко-
нань та свободу шукати, одержувати й поши-
рювати інформацію та ідеї будь-якими спо-
собами і засобами незалежно від державних 
кордонів (Загальна декларація прав людини, 
1948).
Ще один міжнародний нормативно-пра-

вовий акт, що має зобов’язальну силу для 
держав, що його ратифікували – Конвенція 
про захист прав людини та основоположних 
свобод 1950 р. у ст. 10 закріплює: «Кожен має 
право на свободу вираження поглядів. Це 
право включає свободу дотримуватися свої х 
поглядів, одержувати і передавати інформа-
цію та ідеї  без втручання органів державної  
влади і незалежно від кордонів» (Конвенція, 
1950).
І третій акт, що певним чином має вплив 

на українське законодавство в частині свобо-
ди вираження поглядів та думком це Між-
народний пакт про громадянські і політичні 
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права, що у ст. 19 визначає, «1.Кожна люди-
на має право безперешкодно дотримуватися 
свої х поглядів. 2. Кожна людина має право 
на вільне вираження свого погляду; це право 
включає свободу шукати, одержувати і по-
ширювати будь-яку інформацію та ідеї , не-
залежно від державних кордонів, усно, пись-
мово чи за допомогою друку або художніх 
форм вираження чи іншими способами на 
свій  вибір. 3. Користування передбаченими 
в пункті 2 цієї  статті правами накладає осо-
бливі обов’язки і особливу відповідальність. 
Воно може бути, отже, пов’язане з певними 
обмеженнями, які, однак, мають встановлю-
ватися законом і бути необхідними: а) для 
поважання прав і репутації  інших осіб; b) для 
охорони державної  безпеки, громадського 
порядку, здоров’я чи моральності населен-
ня» (Міжнародний пкт, 1966).
Наведені вище нормативні акти говорять 

в цілому про важливість державного забезпе-
чення свободи вираження думок. Проте що 
стосується Інтернет мережі, можливо лише 
припускати на те, що посилання в Загальній 
декларації прав людини у ст. 19 на «будь-які 
засоби» захищає свободу вираження погля-
дів в мережі Інтернет.
У свою чергу, свобода думки і слова, сво-

бода інформації  гарантує створення в сус-
пільстві клімату ідеологічного плюралізму 
й  конкуренції  інформацій них джерел. Важ-
ливою гарантією свободи слова є заборона 
цензури (ст. 15 Конституції  Украї ни; ст. 2 За-
кону Украї ни «Про друковані засоби масової  
інформації  (пресу) в Украї ні», ст. 24 Закону 
Украї ни «Про інформацію», ст. 5 Закону 
Украї ни «Про телебачення і радіомовлен-
ня»); законодавче закріплення таких прин-
ципів інформацій них відносин, як: гаранто-
ваність права на інформацію; відкритість, до-
ступність інформації , свобода обміну інфор-
мацією; достовірність і повнота інформації ; 
свобода вираження поглядів і переконань; 
правомірність одержання, використання, по-
ширення, зберігання та захисту інформації ; 
захищеність особи від втручання в ї ї  особисте 
та сімей не життя (ст. 2 Закону Украї ни «Про 
інформацію»); неможливість притягнення до 
відповідальності за вислов- лення оціночних 
суджень; оціночні судження не підлягають 
спростуванню та доведенню ї х правдивості 

(ст. 30 Закону Украї ни «Про інформацію»); 
державне гарантування вільного і відкрито-
го обговорення суспільно важливих проблем 
із застосуванням телебачення і радіомовлен-
ня (ст.4 Закону Украї ни «Про телебачення і 
радіомовлення») та ін.
Що конституційного забезпечення пе-

редбаченого безпосередньо законодавством 
України, то варто зазначити, що у ч. 2 ст. 34 
Конституції України передбачено право 
кожного вільно збирати, зберігати, викорис-
товувати й поширювати інформацію усно, 
письмово або в інший спосіб. Водночас, від-
повідно до ч. 3 ст. 34 Конституції України, 
здійснення прав на вільне збирання, збері-
гання, використання та поширення інфор-
мації може бути обмежене законом в інтер-
есах національної безпеки, територіальної 
цілісності або громадського порядку з метою 
запобігання заворушенням чи злочинам, 
для охорони здоров’я населення, захисту ре-
путації або прав інших людей, запобігання 
розголошенню інформації, одержаної кон-
фіденційно, або для підтримання авторитету 
й неупередженості правосуддя (Конституція 
України, 1996).
Таким чином, Конституція України міс-

тить у ст. 34 норму, в якій закріплені на ви-
щому рівні свободи думки, слова, вираження 
поглядів та свободи інформації. При цьо-
му, якщо під свободою вираження поглядів 
можна розуміти свободу будь-яким чином, як 
вербально, так і невербально, як усно, так і 
письмово (в тому числі електронними засоба-
ми) отримувати та оприлюднювати будь-чиї 
позиції, переконання, то під свободою інфор-
мації розуміється свобода пошуку, обробки, 
поширення знань та переконань інших лю-
дей. 
Свободу слова та можливість вільного ви-

раження у друкованій формі своїх поглядів 
і переконань проголошено у Законі Украї-
ни «Про друковані засоби масової інформа-
ції (пресу) в Україні» від 16.11.1992 р. (ст. 2). 
Ці свободи означають право кожного вільно 
і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, 
зберігати, використовувати та поширювати 
будь-яку інформацію за допомогою друкова-
них засобів масової інформації, крім випад-
ків, визначених законом, коли обмеження 
цього права необхідне в інтересах національ-
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ної безпеки, територіальної цілісності або 
громадського порядку, з метою запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони 
здоров’я населення, для захисту репутації 
або прав інших людей, для запобігання роз-
голошенню інформації, одержаної конфіден-
ційно, або для підтримання авторитету і не-
упередженості правосуддя.
У ст. 9 Закону України «Про інформацію» 

закріплено, що «всі громадяни України, юри-
дичні особи і державні органи мають право 
на інформацію, що передбачає можливість 
вільного одержання, використання, поши-
рення та зберігання відомостей, необхідних 
їм для реалізації ними своїх прав, свобод і за-
конних інтересів, здійснення завдань і функ-
цій. Реалізація права на інформацію грома-
дянами, юридичними особами і державою 
не повинна порушувати громадські, політич-
ні, економічні, соціальні, духовні, екологічні 
та інші права, свободи і законні інтереси ін-
ших громадян, права та інтереси юридичних 
осіб. Кожному громадянину забезпечується 
вільний доступ до інформації, яка стосується 
його особисто, крім випадків, передбачених 
законами України» (Закон України «Про ін-
формацію», ).
Сердюк В.В. зазуважує, що конституцій ні 

приписи з питань свободи слова, думки та 
вираження поглядів, розвиваються і конкре-
тизуються в понад 110 нормативно-право-
вих документах – законах Украї ни, указах 
Президента, постановах Кабінету Міністрів 
[4, c. 197]. Наявна законодавча база ство-
рює реальні можливості кожній  людині в 
украї нському суспільстві безперешкодно до-
тримуватися власних поглядів, вільно вира-
жати і поширювати свої  думки, ідеї  та інфор-
мацію в будь-якому посторі та за будь-яких 
інструментів (засобів) (Середюк В.В., 2008). 
Важливим аспектом у напрямку забезпе-

чення свободи вираження поглядів та думок 
стала резолюція №1877 ухвалена 5 липня 
2012 року Радою ООН з прав людини «Про 
сприяння, захист та здійснення прав людини 
в Інтернеті». Запропонована Швецією резо-
люція була широко підтримана міжнарод-
ною спільнотою – понад 70 країнами-члена-
ми РПЛ та іншими країнами з усіх регіональ-
них груп. Резолюція постановила: «права, які 
людина має офлайн, мають однаковою мірою 

бути захищені онлайн, зокрема, свобода сло-
ва, яка застосовується незалежно від кордо-
нів та щодо будь-яких обраних особою ЗМІ, 
відповідно до статті 19 Загальної декларації 
прав людини та Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права». Це свідчить 
про відведення свободі слова (Резолюція 
1877).
Свобода вираження поглядів набула 

великого значення в контексті потенціалу 
Інтернету як інтерактивного та глобаль-
ного засобу спілкування. У той самий час 
зобов’язання, які держави взяли на себе 
щодо захисту прав людини, набули нових 
вимірів. Хоча ніхто не передбачав при під-
готовці Конвенції чи інших документів із 
захисту прав людини, проте формулювання 
Загальної декларації «за допомогою будь-
яких засобів інформації» робить право дина-
мічним: правом, яке не прив’язане до певних 
технологій, що існували на момент підготов-
ки чи прийняття Декларації. Не має значен-
ня, що це формулювання не було введене до 
ЄКПЛ, оскільки через відсутність посилання 
на конкретний засіб масової інформації ви-
пливає, що жодна форма ЗМІ не може зоста-
тися поза увагою. Отже, це положення засто-
совується до будь-якого ЗМІ. Суд регулярно 
посилається на своє тлумачення статті 10 «у 
світлі сучасних умов».
Нестеренко О. зазначає, що іноді націо-

нальний законодавець створює спеціальні 
інституції, покликані контролювати певний 
вид законодавчо встановлених обмежень 
свободи висловлювань. В Україні яскравим 
прикладом такого органу є Національна 
експертна комісія України з питань захисту 
суспільної моралі. Більшість правозахисних 
організацій, такі як Фундація регіональних 
ініціатив та Українська Гельсінська Спілка, 
правозахисники Є. Захаров, В. Речицький, 
О. Нестеренко вважають: «сам факт існуван-
ня Національної експертної комісії України з 
питань захисту суспільної моралі продовжує 
залишатися серйозною загрозою для свобо-
ди висловлювання в Україні» (Нестеренко 
О., 2012).
Варто зазначити, що окремих норма-

тивно-правових актів, якими безпосередньо 
встановлювався захист держави щодо свобо-
ди вираження поглядів та думок в мережі Ін-
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тернет, в Україні станом на 2021 рік не має. 
Поодинокі статті, що містяться у вказаних 
вище нормативних документів лише перед-
бачають можливість поширення сформова-
них думок та уявлень за допомогою будь-
яких засобів, у тому числі кейсами Інтернет-
ресурсів.
Проте, необхідно зауважити, що Реко-

мендація CM / Rec (2016) Комітету Міні-
стрів держав-членів щодо Інтернет-свободи 
містить норму, Держава реалізує політику і 
вживає заходів для заохочення всіх суб’єктів 
приватного сектора щодо дотримання прав 
людини в Інтернеті в межах своєї діяльності, 
зокрема, шляхом створення ефективних ме-
ханізмів подачі скарг, а також засобів право-
вого захисту осіб, чиї права людини і основні 
свободи в Інтернеті можуть негативно позна-
читися (Рекомендація CM / Rec (2016). 
Таким чином, варто відмітити, що незва-

жаючи на те, що Конституцією України пе-
редбачено свободу вираження думок та по-
глядів, в тому числі в мережі Інтернет, це не 
повинно зачіпати інтереси інших осіб.

Висновки та пропозиції
На підставі вищевикладеного стає зрозу-

мілим, що Інтернет не змінив фундаменталь-
но природу свободи вираження поглядів чи 
меж ї ї  захисту. Свобода вираження поглядів 
є невід’ємним каталізатором для здій снення 
низки інших прав людини. Втім, оскільки Ін-
тернет посилює порушення прав людини та 
збільшує ї хню потенцій ну шкоду, законодав-
ство та практика обмежень повинні розвива-
тися відповідно.
Таким чином, право на свободу вира-

ження думок та поглядів в мережі Інтернет 
гарантується на рівні Конституції  Украї ни, 
міжнародних актів та документів, прий нятих 
такими авторитетними організаціями, 
як ООН та Рада Європи. Дане питання 
знай шло висвітлення і в численних рішен-
нях Європей ського суду з прав людини. У 
зв’язку із чим, необхідно і користувачам ме-
режі Інтернет як складовій громадянського 
суспільства, і органам державної влади ви-
користовувати надані Конституцією України 
можливості невід’ємних та невідчужуваних 
таких фундаментальних конституційних 
прав та свобод людини і громадянина, як 

свобода слова, свобода вираження поглядів 
та свобода інформації. 
В Украї ні з’являється необхідність право-

вого регулювання у сфері здій снення свобо-
ди слова в Інтернеті. Виникає необхідність 
розробки і прий няття національного за-
конодавства, який  би регулював діяльність 
електронних засобів масової  інформації , упо-
рядковував би відносини у сфері розміщення 
інформації  в украї нському сегменті мережі 
Інтернет і залишав би можливості для само-
регулювання даної  системи. Необхідність 
прий няття даного закону викликана часом, 
так як поступово Інтернет стає одним із про-
відних засобів масової  інформації .
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FREEDOM OF EXPRESSION OF VIEWS 
AND BELIEFS ON THE INTERNET: CON-

STITUTIONAL AND LEGAL ANALYSIS
The article provides a constitutional and le-

gal analysis of freedom of expression and belief 
on the Internet.

It turns out that by increasing the spread 
of Internet resources, opportunities to ex-
press their views and beliefs increase, precisely 
through the use of Internet cases, programs, 
networks and more. As a result, the challenges 
of restricting the freedom to express such views 
and opinions are multiplying.

It is determined that the practice of applica-
tion by the states of the World provided by the 
declarations of law is such that each of the states 
tries at the constitutional level to provide an op-
portunity for its citizens and not only to be able 
to freely exercise the right to express views and 
beliefs, including Internet resources. However, 
despite the legislative enshrinement, there are 
still cases of violation of freedom of expression, 
due to imperfect constitutional and legal regula-
tion on the Internet.

It is concluded that the right to freedom 
of expression and opinion on the Internet is 
guaranteed at the level of the Constitution of 
Ukraine, international acts and documents ad-
opted by such authoritative organizations as the 
UN and the Council of Europe. This issue has 
been covered in numerous decisions of the Eu-
ropean Court of Human Rights. In this regard, 
it is necessary for Internet users as a component 
of civil society and public authorities to use the 
opportunities provided by the Constitution of 
Ukraine inalienable and inalienable such fun-
damental constitutional rights and freedoms of 
man and citizen as freedom of speech, freedom 
of expression and freedom information.

The necessity of legal regulation in the fi eld 
of freedom of speech on the Internet is argued. 
There is a need to develop and adopt national 
legislation that would regulate the activities of 
electronic media, would regulate relations in the 
fi eld of information placement in the Ukrainian 
segment of the Internet and would leave room 
for self-regulation of this system. The need to 
adopt this law is caused by time, as the Internet 
is gradually becoming one of the leading media.

Key words: freedom of thought, freedom 
of opinion, Internet, constitutional rights and 
freedoms, European Court of Human Rights, 
information
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